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Mobilitetsservice uppdrag 

Skapa förutsättningar för hållbara tjänsteresor och ett 

kostnadseffektivt användande av kommunens fordon 

• Tillhandahålla moderna fossilbränslefria fordon som delas över 

förvaltningsgränserna för att öka nyttjandegraden. 

• Flytta över en andel bilresor till andra färdsätt. 

• Full service och assistans före, under och efter resan 



 
 

 

  

   
   

Förutsättningar 
Bruksgatan 

• Önskemål om enklare 
cykelhantering 

• Idébanken och andra 
förfrågningar från 
medarbetare 

• Förfrågan IT (maj 2020) 

• Kommunkontoret 2800 mil 
med egen bil i tjänst 2019 



    
   

    
  

     
 

 
 

   

Fordonspool 
Kommunens medarbetare får tillgång till ett 
flexibelt utbud av fordon i olika fordonspooler. 

✓ Cyklar 

✓ Elcyklar 

✓ Fossilbränslefria bilar 

Öppen fordonspool 
En gemensam fordonspool som delas över 
förvaltningsgränserna. Medarbetarna bokar 
från dator eller mobiltelefon och hämtar ut nycklar 
i det elektroniska nyckelskåpet. 

Sluten fordonspool 
Tillhör en specifik verksamhet och används endast 
av de som tillhör just den verksamheten. 



    

Vision 

Mobilitets 
service 

Konceptuell bild. Exemplifierar fordonspoolernas utrullning i kommunen. 



Mobilitetsservice 
fordonspooler 

September 2021 



 

 

 

Kristallens pool: 
16 bilar totalt, 6 elbilar 
26 cyklar 
696 användare 

Ljusårets pool: 
11 bilar 4 elbilar 
332 användare i systemet 

Totalt: 823 unika användare 



 

  

   

 

   

  

 

 

 

Mobilitetsservice 

• Support och assistans 

före, under och efter resan 

• Överblickar systemet/fordonspoolerna 

och roterar bilar vid behov. 

• Ansvarig för service, support 

och skötsel av fordonen och ser till att alla 

fordon är i bra hela, rena och säkra. 

• Kommunens andra verksamheter kan ägna 

sig åt sin kärnverksamhet istället för att 

lägga tid på fordonshantering. 



   
  

    

 

 
  

  
     

 

Smart och 
användarvänligt 
bokningssystem 

• Får en bra översikt över olika typer av 
färdmedel som ingår. 

• Systemet föreslår fordon med bästa 
möjliga miljö och hälsovinst kopplat till 
den resa som ska göras. 

• Bättre tillgänglighet via mobil och dator. 

• Bilar som inte hämtas ut avbokas 
automatiskt och blir tillgängliga för andra. 
Detta gör att fordonen nyttjas bättre och 
man kan dra ner på antalet fordon i 
poolen. 



Nyckelskåp Keyless 



 
   

 

Bättre kontroll över 
kostnaderna och 
användningen av 
fordonen 

• Betala endast för det som 
verksamheten kör – faktura och 
specifikation varje månad. 

• Kostnaderna synliggörs – ett mer 
transparent system. 

• Möjlighet att påverka verksamhetens 
kostnader. 



 

 

   

    

 

 

 

  
 

   
 

Betalningsmodell – 
Öppen Fordonspool 

Timpris och km-pris 
Totalpriset för varje bokning kommer att 
beräknas genom bokningsavgift, timkostnad 
och km-kostnad. 

Liten bil 3 kr/km 

Mellanbil 4 kr/km 

Stor bil 5 kr/km 

Bokningsavgift 25 kr 

Kostnad per timme 20 kr 

Kostnad per dygn (mer än 120 kr 

6h blir dygnshyra) 



   
  

 

 

Befintliga cyklar 

Flyttas över till Kristallens garage i 
samband med att alla får tillgång till 
poolerna i september 

Cyklarna laddas på plats 



Kontakt 

Mobilitetsservice 
Kortnummer 3200 

mobilitetsservice@lund.se 

mailto:mobilitetsservice@lund.se



