Interpellation av Hans -Erik Malmros (m) om SL:s missade biljettintäkter

SL tappar minst 200 miljoner kronor per år i förlorade biljettintäkter. Minst 100
miljoner beror på fuskåkande och 100 miljoner till följd av bristande försäljning av
biljett och kontroller. Det är allvarligt på flera sätt, dels riskerar kvalitén i
kollektivtrafiken att försämras, dels sjunker betalningsviljan om resenärerna ser att
andra struntar i betalningen.
Flera framstående representanter för den rödgröna majoriteten stödjer öppet
kampanjer för att fuskåka på SL. Det bidrar givetvis till att sänka
betalningsmoralen. Undersökningar visar att 6 av 10 ungdomar tycker att det är
ok att tjuvåka med SL och att var tredje resenär har tjuvåkt under det senaste
året. Nu ökar antalet resenärer samtidigt som biljettförsäljningen minskar.
I stället för att kämpa för att stärka betalningsmoralen och ge tydliga signaler om
att man inte accepterar gratisåkande arbetar nu den rödgröna majoriteten med att
införa öppna spärrlinjer i tunnelbanan och tillåta påstigning genom bakdörrarna på
innerstadens stombussar. Öppna spärrlinjer inbjuder till fusk och gratisåkande.
Dessa åtgärder kommer också att försvåra biljettkontrollen och ytterligare
dränera SL på intäkter.
Vad som i stället krävs är en skärpning av både biljettförsäljningen och
inpasseringskontrollen. Den dialog som inletts med entreprenörerna om
biljettkontrollen är viktig, men om man samtidigt omöjliggör kontrollen praktiskt
genom öppna spärrlinjer kommer effekten att utebli.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till
trafiklandstingsrådet Anna Berger Kettner (s):

Stockholms läns landsting Hantverkargatan 45
Box 22550, 104 22

Stockholm

Tel 08-737 25 00. Fax 08-737 43 29
moderaterna.net

1.

På vilket sätt förbättras biljettkontrollen när ni samtidigt öppnar
spärrlinjerna i tunnelbanan och tillåter påstigning genom bussarnas
bakdörrar?

2.

Vilka åtgärder ämnar du vidta för att minska fuskåkandet i
kollektivtrafiken?

3.

Är Du beredd att fördöma organisationer som uppmanar till fuskåkning och
dina kolleger som öppet stödjer dessa organisationer?

4.

Tänker du verka för att de som fuskåker hos SL och de som uppmanar till
fuskåkning polisanmäls?

Sundbyberg den 20 augusti 2003

Hans-Erik Malmros
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