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Motion av Lars Dahlberg om biljettinlösen
Många klagar på att det blivit allt svårare att resa med SL eftersom det på många håll i länet är
långt till närmaste försäljningsställe.
Ett av de största problemen är att det via alla försäljningskanaler inte går att få tag i SLs
kortsortiment. Kortsortimentet går nämligen bara att köpa hos SL-ombud som är utrustade med
särskild utrustning för detta.
I väntan på det gravt försenade nya smarta biljettsystemet SL Access så satsar inte SL på att
investera i det gamla systemet och öka andelen SL-ombud. I dagsläget är det tyvärr oklart när
SL Access kan införas. Det kan gå månader och år innan det nya systemet är på plats och det är
givetvis ohållbart att möjligheterna att köpa SL-kort under den tiden försämras. Det vore dock
oklokt att investera i ett biljettsystem som ska fasas ut. Istället måste nya lösningar snarast tas
fram som underlättar för resenärerna att få del av hela biljettsortimentet.
Att utöka antalet återförsäljare som säljer enkelbiljetter är enkelt. Därutöver finns
biljettautomaterna. Med fler återförsäljare skulle de allra flesta i alla fall kunna lösa en
enkelbiljett för att på så vis kunna resa till ett SL-ombud och köpa ett kort. I dags-läget måste
de dock betala fullt pris för SL-kortet trots att de tvingats betala för en extra resa för att
överhuvudtaget kunna köpa kortet.
I många verksamheter finns möjligheten att pröva på en service till en engångs-kostnad innan
man köper en långvarig prenumeration. Samma system borde kunna användas för SL och i
dessa fall. Den som vill köpa något ur SLs kortsortiment och som samma dag eller inom några
timmar tidigare löst en enkelbiljett borde kunna få lösa in denna så att kostnaden för denna dras
av på kortpriset.
Med anledning av ovanstående föreslår jag landstingsfullmäktige besluta
att

uppdra åt SL att snarast införa ett system med avdrag på priset för olika SL-kort
mot uppvisande av enstaka enkelbiljetter i enligt ovan, samt

att

i uppdra åt SL att i övrigt verka för fler försäljningsställen och kanaler.
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