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Skrivelse om ökad möjlighet till
kvittoredovisning för kollektivtrafikresor i
konsultbranscher
Skrivelse från Katarina Luhr m.fl. (MP)

1. Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
skrivelsen.
2. Översända beslutet till AB Storstockholms Lokaltrafik
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Ärendet
Katarina Luhr m.fl. (MP) har i en skrivelse tagit upp ett problem
med att konsulter inom olika branscher inte väljer att resa med
kollektivtrafik. En av anledningarna anges vara svårigheten att
kvittoredovisa kollektivtrafikresor med SL vid fakturering av
uppdrag till kund. Istället väljer man taxi där man kan erhålla ett
kvitto för resan. Taxikvittot kan sedan användas som
kostnadsverifikat.
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I skrivelsen föreslås att kvittomaskiner installeras på perronger. På
detta sätt kan man vid på- eller avstigning hålla upp sitt reskasseeller företagskort och snabbt få ut ett kvitto för den aktuella resan.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till utökad service och åtgärder som kan
underlätta för resenärer att välja kollektiva resor framför resor med
bil.
Förvaltningen är dock tveksam till att införande av kvittomaskiner
skulle få någon större effekt på kollektivtrafikresandet för de
yrkesgrupper som anges i skrivelsen. När konsulter lämnar anbud
ingår resekostnader ofta som en kostnadspost och faktureras kund
utan verifikat i form av kvitton. Förvaltningen ställer sig dessutom
mycket tveksam till att konsulter i någon större utsträckning åker
taxi på grund av att de inte anser sig kunna få ersättning för en SLbiljett. Det skulle vara en närighet som enligt förvaltningens
erfarenheter inte förekommer bland seriösa konsulter. Man får utgå
ifrån att konsulter är som andra yrkesgrupper, d.v.s. har månadskort
på SL och cyklar. Det visar sig i stadens undersökning att endast
14% en septemberdag 2013 åkte med egen bil, hälften åkte
kollektivt och 15% cyklade till arbetet. Resten gick eller arbetade
inte den undersökta septemberdagen.
I skrivelsen anges att många åker taxi för att det är tidseffektivt.
Enligt förvaltningen torde det vara den dominerande faktorn till att
taxi väljs framför kollektivtrafiken. Förvaltningen anser därför att
en utbyggd kollektivtrafik med hög servicegrad och pålitliga
restider torde vara den viktigaste faktorn till att få fler resenärer att
välja kollektivt resande.
Nyttan av att införa kvittomaskiner måste ställas i relation till
kostnaden för att installera maskinerna och jämföras med kostnaden
och nyttan för andra åtgärder. Förvaltningen anser att det är en fråga
som bör hanteras av SL och föreslår därför nämnden att besluta om
att översända skrivelsen till SL.
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