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Avsiktsförklaring avseende elskotrar i Lund,
mellan Lunds kommun och skoterbolagen
Lunds kommun (fortsättningsvis kallat Kommunen) genom Tekniska
förvaltningen och Lime, Voi, Tier och Circ (fortsättningsvis kallat
Bolagen) har ingått följande avsiktsförklaring.
1. Inledning
Ett nytt färdsätt som kan förbättra möjligheterna till miljövänliga
intermodala resor har stora förutsättningar att bli ett bra tillskott till
dagens trafikutbud. Introduktionen av elskotrar har i många städer
fungerat bra, men för att säkerställa att verksamheten skapar den
nytta som uthyrningen syftar till är båda parter måna om att hitta ett
gemensamt arbetssätt för att nå detta.
2. Ersättningar
Kommunen och Bolagen är överens om att Kommunen inte ska
betala någon ersättning till Bolagen för den här tjänsten.
3. Parkering
Bolagen säkerställer att deras personal att inte ställer ut elskotrar så
att de står hindrande eller trafikfarligt eller i strid mot andra
bestämmelser i trafikförfattningar. Det med särskilt betoning på att
upprätthålla framkomligheten för personer med funktionsnedsättning.
Inom särskilda zoner i staden ska bolagen inte ställa ut elskotrar.
Dessa zoner beslutas av kommunen. Bolagen ska inom 3 timmar
från att Bolagen fått kännedom om att elskotrar parkerats trafikfarligt
eller hindrande, flytta dessa till lämplig uppställningsplats. Bolagen är
varandra behjälpliga med att resa elskotrar som ligger ner, när
Bolagens personal passerar dem.
Bolagen garanterar att elskotrar som är trasiga eller av annat skäl
obrukbara skall tas bort inom ett dygn från att Bolagen får kännedom
om detta. Bolagen ska minst en gång per vecka genomföra en
funktionskontroll av samtliga elskotrar.
På uppmaning av Kommunen ska Bolagen lämna hotspots tomma
för att möjliggöra barmarksrenhållning och snöröjning.
Bolagen ska informera sina kunder löpande om att elskotrar inte får
lämnas hindrande, trafikfarligt eller i strid mot andra bestämmelser i
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trafikförfattningar. Det med särskilt betoning på att upprätthålla
framkomligheten för personer med funktionsnedsättning. Kommunen
ska rekommendera Bolagen lägen i staden som är lämpliga för
uppställning, så kallade hotspots. Där också kunderna kan låna eller
återlämna fordonen. Bolagen ska uppmuntra sina användare att
parkera sitt fordon i närmsta hotspot, genom till exempel information
eller ekonomiska styrmedel.
4. Trafiksäkerhet
Bolagen ska löpande uppmuntra sina kunder om att använda hjälm
när de använder en elskoter.
Bolagen ska informera sina kunder löpande om att en elskoter som
framförs på gångbanor, gågator eller gångfartsområden får köras i
maximalt 6 km/h. Inom särskilda zoner i staden ska bolagen dämpa
hastigheten på sina elskotrar, så att de inte kan köras fortare än 6
km/h. Dessa zoner beslutas av kommunen.
6. Uppföljning
Bägge parter avser att föra löpande kontakt för att kunna följa upp
och utvärdera verksamheten. Kommunen åtar sig att årsvis, eller vid
behov mer frekvent, träffa samtliga aktörer som ingått
avsiktsförklaring med Kommunen för att i samråd diskutera
utvecklingsmöjligheter för och utvecklingen av elskoterverksamheter i
Lund.
7. Förändring av verksamheten och överenskommelsen
Bolagen skall kontinuerligt bedriva utveckling av sin verksamhet, och
skapa mer hållbara elskotrar, stabilare uppställning, mer
användarvänliga appar, mm.
Bolagen ska informera Kommunen minst var 14e dag om antalet
elskotrar de har i sitt bestånd och hur de avser att förändra
beståndets storlek de kommande 14 dagarna.
Kommunen och Bolagen ska i möjligaste mån tillhandahålla resandeoch flödesstatistik, som underlag för samordnad planering av
verksamheten.
Bolagen skall meddela en kontaktperson till Kommunen som
Kommunen kan ha kontakt med och som medverkar på
samrådsmöten. Byte av kontaktperson ska snarast meddelas
Kommunen.
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Kommunen kan komma att ingå likadana eller liknande
överenskommelser med ytterligare aktörer som har eller avser att
etablera motsvarande verksamhet i Lunds kommun.
Bägge parter äger rätt att ensidigt avsluta överenskommelse med en
månads uppsägningstid. Detta sker genom att den ena parten
meddelar detta till den andra. Vid avslutande av överenskommelsen
slutar överenskomna åtaganden att gälla.
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