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Rapport angående samåkningsprojektet Mobile together 

Förslag till beslut: Kommunstyrelsen förslås besluta att mottaga rapporten samt att 
uppdraga åt kommunstyrelsens arbetsutskott att handlägga frågan om finansiering av 
licenskostnader för fortsatt Mobilsamåkning i Urshult under 2015. 

Kommunstyrelsen har efterfrågat en rapport angående rubricerat projekt: 
Under hösten 2012 beslutade Tingsryds kommun (beslut i kommunstyrelsens arbetsut
skott 2012-09-24, § 248) att gå med i BU-projektet Mobile tagether med målet att eta
blera ett samåkningssystem för medborgarna i kommundelarna Urshult samt Ålme
boda/Linneryd. Projektet ansågs som en möjlighet och ett bra komplement till den be
fintliga kollektivtrafiken då ett etablerat samåkningssystem når ut tilllandsbygden samt 
bidrar till minskad miljöpåverkan och ökad social gemenskap. 

Ovannämnda kommundelar - Urshult och Älmeboda/Linneryd- har medverkat i 
samåkningsprojektet som startade i början på 2013. Dessa båda delområden valdes ut 
som två testområden för införandet av ett samåkningssystem. Båda områdena har 1800-
1900 invånare och det förekommer frekvent pendling till omkringliggande städer/orter 
och arbetsplatser. I Tyskland (Rostock-regionen) valdes de båda orterna Butsow och 
Körperlin till att ingå i projektet. Energikontor Sydost i Växjö har varit huvudansvarig 
projektledare för projektet. Ansvarig för projektet i Tingsryds kommun var hållbarhets
samordnare Tim Lux. 

Resultat och erfarenheter 
Under 2013 genomfördes en upphandling som resulterade i att samåkningssystemet 
Mobilsamåkning med säte i Tolg i Växjö kommun valdes som system. I slutet av no
vember 2013 lanseradses systemet i respektive kommundel. Utfallet har varit olika men 
allmänt kan konstateras att antalet genomförda samåkningar blev lägre än fårväntat 
Energikontor Sydost har utvärderat 6 månader med samåkning i Urshult, Ålme
boda/Linneryd och ytterligare tre delområden i Sverige (bilaga l). Under den relativt 
korta tiden som pågått visar samåkningsprojektet att ändringen av resvanor innebär en 
beteendeförändring som tar tid. Det krävs engagerade medborgare på det lokala planet 
som är beredda att sprida budskapet och föregå med goda exempel. 

Samåkningsprojektet i Tingsryds kommun pågick som nämnts i 2 år och avslutades vid 
årsskiftet 2014/2015. En slutredovisning av projektet har 2015-01-23 översä_nts från 
Tingsryds kommun till Tillväxtverket i Malmö. EU har via Energikontor Sydost till 
Tingsryds kommun utbetalat sin medfinansiering som hittills uppgår till cirka 231 000 
kronor. Ytterligare medfinansiering med upp till cirka 60 000 kronor kan komma som 
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medfinansiering från EU under fårutsättning att projektets slutredovisning blir godkänd 
av granskande myndigheter. 

I en redovisning som lämnades av T im Lux under senhösten 2014 (bilaga 2) nämns må
let att i åtminstone ett delområde fortsätta det befintliga samåkningssystemet Mobil
samåkning. Det är kommundelen Urshult som har uttalat sig positivt för detta intresse. I 
kommundelen Älmeboda/Linnerydhar bygdens företrädare meddelat att man inte öns
kar driva samåkningsprojektet vidare efter den 2-åriga projektperioden. 

Maja Söderberg, Mobilsamåkning i Tolg har till Tingsryds kommun översänt redovis
ning samt uppgifter beträffande Licenskostnader 2015 för Urshult (bilaga 3). Av redo
visningen framgår att licenskostnaden för år 20 15 uppgår till 15 000 resp 25 000 kronor 
exkl moms beroende på omfattningen av resursinsatser som önskas. I Urshults socken 
har man meddelat att man önskar få stöd av Talgföretaget i enlighet med den högre li
censavgiften samt att Tingsryds kommun bekostar denna licenskostnad för 2015. Finan
siering skulle kunna ske genom att ianspråkta viss del av uppkommet överskott i EU
proje tet. 
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