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Sva
ar på skr
rivelse - Registtrering av
a kund
dprofil fför
sms
s-biljettter
Bakg
grund
Miljö
öpartiet de Gröna
G
har i skrivelse d
daterad 2013
3-02-05 stä
ällt ett antall frågor
kringg registrerin
ng av kundp
profil för attt kunna köp
pa sms-bilje
etter. Svarett bemöter
d en
dels de punkter som angivits i ovan näämnda skriv
velse samt avslutas
a
med
kortffattad redovvisning av fö
örutsättninggar för att underlätta
u
köp
k av sms-bbiljetter.
Besllutsunderllag
Förvvaltningscheefens tjänste
eutlåtande 117 april 20113.
Skrivvelsen av (M
MP) om regiistrering av kundprofil

Förs
slag till beslut
b
Trafiiknämnden föreslås besluta
att

anse skrivvelsen besva
arad.

Förv
valtningen
ns svar och
h kommen
ntarer
1. K
Kravet har gällt
g
sedan den
d 1 augustti 2010 med
d möjlighet till dispenss fram till
d
den 1 maj 20
011. Det är således
s
ingeet nytt krav eller föränd
dring i den
p
personliga in
ntegriteten.
2. K
Kravet på registrering är
ä en följd avv EU-direkttiv, Finansin
nspektionen
ns tolkning
o
och mobilop
peratörernass tillämpnin
ng av lagen (2010:751) om betaltjäänster som
trrädde i krafft redan den
n 1 augusti 2
2010.
R
Registrering
gen för att kunna köpa sms-biljetteer har fram till den 1 feebruari 2013
3
sk
kett genom tecknandett av mobilab
bonnemang
g eller i prak
ktiken sedan
n den 1
d
december 20
011 då mobiiloperatörerrna införde kravet på registrering av
k
kontantkorteen. Finansin
nspektionen
n anser dettta vara fulltt tillräckligt och uppfylller
andemening
gen i lagen.
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F
Förändringeen den 1 februari 2013 äär en konseekvens av attt
m
mobiloperattörerna etab
blerat ett ge mensamt bolag, 4T Sverige AB, föör
h
hantering avv mobila bettalningar occh att SL/Trrafikförvaltn
ningens tidi
digare
avvtal med reespektive mo
obiloperatö
ör upphördee den 31 januari 2013. E
Eftersom
d
de tjänster som 4T Sverrige AB erbjjuder på ma
arknaden ka
an levererass av
andra företa
ag behöver förvaltninge
f
en upphand
dla dessa tjä
änster.
F
För att undeerlätta för re
esenärerna iinför komm
mande upph
handlingar vvalde
T
Trafikförvalttningen att ställa krav p
på att informationen i kundprofileen skulle
ägas av Trafiikförvaltnin
ngen. Detta medför att kunderna inte behöverr
reegistrera sig
g på nytt då
å Trafikförvaaltningen efter upphan
ndling eventtuellt har
en ny leveran
ntör.
3. Ä
Även tidigarre krävdes att
a mobilabo
onnemang eller
e
registre
eringen av
k
kontantkorteen skedde av
a en myndiig person. Förutsättnin
F
ngarna är sååledes
liika även efteer den 1 feb
bruari 2013 då SL:s nya
a tjänst för sms-biljette
s
er
laanserades.
För att kunn
na betala via
a faktura kräävs en betallningsförmå
åga som bed
döms
4. F
effter en kred
ditprövning. Det finns m
möjligheterr för personer som har
b
betalningsan
nmärkning att köpa sm
ms-biljetter. Enklast ske
er detta gen
nom att
k
kunden ansluter ett ban
nkkort till siitt mobilteleefonnumme
er. Det finnss inget
so
om tyder på
å att det finns något dirrekt samband med att fuskåkandeet ökar
o
om kunder med
m sämre betalningsfö
b
förmåga intee kan registtrera sig förr tjänsten
sm
ms-biljetterr. Biljetter som
s
köps viia reskassa är
ä dessutom
m billigare ään att
k
köpa enstaka
a sms-biljettter.
Turister kan
n från och med
m den 1 feb
bruari 2013
3 registrera sig och angge sitt
5. T
b
bank- eller kreditkort
k
so
om betalsättt för SL och
h Waxholmssbolagets tj änst
sm
ms-biljetterr. Detta varr inte möjliggt i tidigare lösning därr man betallade via
m
mobiloperattörernas fak
kturor eller kkontantkort. Reskassa är också m
möjligt att
k
köpa för turiister.
Trafikförvalttningen förssöker på oliika sätt att förenkla
f
reg
gistreringsp
processen
6. T
so
om sker via
a webben. Kunder
K
kan d
dels göra deetta via stationära ellerr bärbara
d
datorer. Det är även mö
öjligt att anvvända surfp
plattor och smartphone
s
es för
fö
örhandsregistrering.
F
För de som inte
i
har gen
nomfört en fförhandsreg
gistrering in
nnan den föörsta
reesan är det möjligt att utföra en sn
nabbregistrrering via sm
ms. Dessa ku
under
b
behöver dock
k ange sitt personnum
p
mmer samt kan
k bara erb
bjudas faktu
ura som
b
betalning. Effter en snab
bbregistreriing kan kun
nden själv viia sin
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användarpro
ofil ändra be
etalsätt till b
bank- och kreditkort
k
eller lägga tiill flera
mer till den egna kundp
profilen.
teelefonnumm
7. K
Kravet på registrering har
h funnits ssedan 1 aug
gusti 2010 och har inte
u
uppfattas som något dirrekt hinder när den naturligt sked
dde hos
m
mobiloperattörerna. Tra
afikförvaltniingen har in
nför den gen
nomförda
u
upphandling
gen försökt att få mobilloperatörerrna att behå
ålla denna oordning.
F
Finansinspektionen ansser att dettaa varit tillräckligt för attt uppfylla
andemening
gen i lagen om
o betaltjän
nster. Trafiikförvaltnin
ngen för en d
dialog
m
med Finansiinspektione
en om att ku
unna förenk
kla hanterin
ngen kring bbetalning
avv sms-biljettter, men de
et krävs äveen att de ensskilda mobiiloperatörerrna
ändrar sin grrundläggan
nde affärsinrriktning.
8. F
Försäljningeen av enkelb
biljetter är vviktig för attt locka vane
ebilister att resa
m
med SL. Själlvklart påve
erkar kortsikktigt föränd
dringen med
d nya rutineer för
reegistrering hos SL speccifikt detta m
mål. Trafikfförvaltninge
en har fleraa olika
fö
örsäljningsk
kanaler för att erbjuda nya resenä
ärer och van
nebilister tilll SL.
9. S
SL äger kund
dinformatio
onen och an
nlitade leverrantörer harr inte möjligghet att
använda info
ormationen
n för eget syf
yfte eller att göra egna reklamutski
r
ick till
k
kunderna.
Utmaaningen är att genom tydligare
t
infformation påverka
p
kun
ndernas betteende
och vvilja att regiistrera sig fö
ör SL:s nya tjänst sms--biljett. Det handlar om
m att
beskrriva varför man
m behöve
er genomfö
öra registrerring.
krävs även tydligare
t
instruktionerr om hur ma
an som kund genomförr
Det k
förhaandsregistreeringen elle
er den fören
nklade regisstreringen via sms.
Regisstreringen behöver
b
end
dast genom
mföras vid ettt tillfälle.
När rregistrering
gen väl är ge
enomförd kkan köp av sms-biljetterr göras på
motssvarande sätt som tidig
gare.

Andeers Lindströ
öm
Förvvaltningscheef
Ragna Forslund
Trafikd
direktör

