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Remiss från Infrastrukturdepartementet 
Motorfordonspooler – på väg mot ökad 
delning av motorfordon (SOU 2020:22)   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remiss av betänkandet Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av 
motorfordon (SOU 2020:22), i enlighet med bilaga 6 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Infrastrukturdepartementet. 

Sammanfattning 
Remiss från Infrastrukturdepartementet gällande betänkandet Motorfordonspooler – på 
väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22), inkom till stadsledningskontoret 
2021-03-08. Stadens yttrande ska vara departementet tillhanda senast 2021-06-17. 

Utredningens uppdrag är att föreslå hur bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster ska 
kunna främjas. I första hand har utredningen bedömt förutsättningarna för en reducerad 
mervärdesskattesats, vilket dock inte bedömts vara möjligt enligt EU-rätten. I det fall en 
sänkt skattesats inte bedömts vara möjlig har utredningens uppdrag varit att undersöka 
hur bilpoolstjänster kan främjas utanför skattesystemet. De förslag som utredningen 
lämnar är:  

• Att en lag om motorfordonspooler införs som bland annat innehåller en definition av 
begreppet motorfordonspool.  

• Att kommuner ges möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter reservera 
parkeringsplatser för delningsfordon på allmän platsmark. Kommunerna ska pröva 
frågor om tillstånd att parkera enligt föreskrifterna.  

• Trafikverket ges i uppdrag att tillsammans med Konsumentverket och 
Naturvårdsverket genomföra informationsinsatser för att öka kunskapen hos 
konsumenter om motorfordonspooler och hur dessa kan bidra till ett mer hållbart 
resande.  

Stadsledningskontoret ser positivt på betänkandets intention att främja användningen av 
fordonspooler. Kontoret bedömer att förslagen kan väntas ge en viss positiv effekt i form 
av ökad användning av delningsfordon, i första hand i landets storstadsområden. Vidare 
ser kontoret positivt på möjligheten att reservera parkeringsplatser för delningsfordon på 
allmän platsmark och instämmer i utredningens förslag att reservationen bör vara generell 
och inte avse ett specifikt fordon. Konsumenträttsfrågorna kopplat till delningsfordon 
behöver stärkas och tydliggöras för att främja användningen av motorfordonspooler.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-05-17 
Diarienummer 0535/21 
 

Handläggare  
Nina Bergman, Neda Sherafat  
Telefon: 031-368 01 84, 031-368 00 72 
E-post: fornamn.efternamn@stadshuset.goteborg.se  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (15) 
   
   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De förslag som lämnas i betänkandet kan förväntas bidra till att marknaden för 
delningsfordonstjänster växer. Utredningen visar att hushållens totala bilkostnad minskar 
vid övergång från att äga en bil till att använda delningsfordon då de fasta kostnaderna 
fördelas på fler hushåll och den genomsnittliga körsträckan minskar.  

Utredningen föreslår en rättslig reglering som innebär att kommunerna på frivillig basis 
beslutar om att reservera parkeringsplatser för delningsfordon. Utredningens förslag 
medför således inte något krav på att kommuner ska reservera parkeringsplatser och det 
finns heller inget statligt finansieringsansvar kopplat till förslagen. Utredningen anger att 
den sammantagna kostnaden i landets kommuner för reservation av parkeringar väntas 
uppgå till totalt cirka 2,7 mnkr per år under en tioårsperiod. Kostnadsökningen består av 
cirka 2,5 mnkr för förändrad skyltning vid reserverade parkeringsplatser och cirka 0,2 
mnkr avser administrativa kostnader för prövning av ansökningar om parkeringstillstånd 
från motorfordonspoolerna. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
De föreslagna åtgärderna väntas i viss mån stimulera till ökad användning av 
delningsfordon. Utredningen visar att fordonspooler minskar både körsträckorna och den 
totala fordonsanvändningen. Delningsfordon är ofta relativt nya bilar med låga 
utsläppsnivåer. Utredningen beskriver att de förslagna åtgärderna kan bidra till att 
koldioxidutsläppen på lång sikt minskar med cirka 1 620 ton per år. Förslagen bedöms 
bidra till att uppfylla Göteborgs Stads miljömål då de bland annat främjar minskad 
klimatpåverkan från transporter och till en god luftkvalitet. 

Bedömning ur social dimension 
Utredningen bedömer att landets kommuner kommer att reservera cirka 5 000 
parkeringsplatser för delningsfordon, de flesta i områden med hög befolkningstäthet och 
god tillgång till kollektivtrafik. På längre sikt kan förslagen bidra till ett minskat behov av 
parkeringsytor genom att fler hushåll väljer att använda delningstjänster istället för 
privatägda bilar.  För dessa ytor kan det finnas alternativa användningsområden, 
exempelvis bostäder, grönområden eller lekplatser. 

Utredningens förslag kan till viss del förväntas bidra till mindre luftföroreningar och 
förbättrad luftkvalitet vilket är positivt ur ett hälsoperspektiv. Ökad användning av 
bilpooler kan också bidra till minskad trängsel i trafiken.  

Det är i första hand är unga hushåll med förhållandevis hög inkomst och utbildning i 
tätbebyggda områden som använder fordonsdelningstjänster. Förslagen väntas i första 
hand påverka dessa. 
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Bilagor 
1. Sammanfattning av remiss Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning 

av motorfordon (SOU 2020:22) 

2. Nämnden för konsument- och medborgarservice handlingar,  
2021-05-26 § 42 

3.  Miljö- och klimatnämndens handlingar, 2021-05-18 § 120 

4.  Trafikkontorets handling, 2021-04-29 

5.  Göteborgs Stads Parkerings AB:s handlingar, 2021-05-21 § 54 

6.  Förslag till yttrande till Infrastrukturdepartementet 
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Ärendet  
Ärendet gällande remissyttrande över Infrastrukturdepartementets betänkande  
Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU2020:22) inkom 
2021-03-08 till stadsledningskontoret för yttrande. Stadsledningskontoret har fått 
svarstiden förlängd från 2021-06-04 till 2021-06-17.  

Beskrivning av ärendet 
Stadsledningskontoret har skickat betänkandet för yttrande till nämnden för konsument- 
och medborgarservice, miljö- och klimatnämnden, trafiknämnden samt styrelsen för 
Göteborgs Stads Parkerings AB. Utöver detta har remissen skickats till 
byggnadsnämnden för kännedom och eventuellt yttrande. Nämnden för konsument- och 
medborgarservice, miljö- och klimatnämnden samt styrelsen för Göteborgs Stads 
Parkerings AB har yttrat sig. Tjänstepersonssvar har inkommit från trafikkontoret och 
byggnadsnämnden har valt att avstå yttrande. Samtliga yttranden återfinns i sin helhet i 
bilagorna 2–5.  

Användningen av bilpooler 
Användningen av bilpooler har ökat kraftigt men utgör fortfarande en mindre del av det 
totala antalet bilar. År 2019 fanns det knappt 4,9 miljoner personbilar i trafik i Sverige, 
varav drygt 2 400 bilar i olika typer av kommersiella och kooperativa bilpooler med 
tillsammans cirka 123 000 medlemmar. Pooltjänsterna har utvecklats från att tidigare 
främst bestå av lokala bilpooler med ett fåtal fordon till att numera omfatta nationella 
aktörer med verksamhet i många svenska städer. I genomsnitt var det 53 personer som 
delade på användningen av ett poolfordon. 

Urbanisering, ökad trängsel och utvecklad it-teknik utgör viktiga drivkrafter för 
utvecklingen. Utredningen lyfter att drygt 80 procent av användarna av delningsfordon 
bor i innerstaden eller i tätbebyggd närförort där kollektivtrafiken är utbyggd och 
avstånden är korta. En stor andel av dem som använder delningsfordon utgörs av unga 
hushåll med förhållandevis hög utbildning och inkomst. För dessa hushåll kan en 
delningstjänst utgöra ett alternativ till att äga egen bil.  

Bilpoolernas effekter  
Det finns få empiriska studier om bilpoolernas effekter som avser svenska förhållanden. 
Av denna anledning refererar utredningen främst till studier med data från andra länder. 
Utredningen lyfter att användningen av bilpooler bidrar till minskat ägande av bilar. Detta 
sker antingen genom att man säljer bilen en tid efter att ha blivit medlem i en fordonspool 
eller genom att man skjuter upp beslutet att köpa ny bil.  

Utredningens uppdrag 
Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag 
att lämna förslag om hur bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster, så kallade 
bilpoolstjänster, ska kunna främjas (dir. 2018:93). Huvudmotivet var enligt 
kommittédirektiven att stimulera till en cirkulär ekonomi med mer resurseffektiva 
persontransporter.  

I uppdraget har ingått att i första hand undersöka förutsättningar för en reducerad 
mervärdesskattesats på sådana tjänster. Om en ordning med sänkt skattesats på 
bilpoolstjänster inte bedöms vara möjlig har i utredningens uppdrag i andra hand ingått 
att undersöka andra sätt att främja bilpooltjänster.  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/04/sou-202022/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/04/sou-202022/
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Utredningen har även haft i uppdrag att avgränsa och definiera begreppet bilpoolstjänst 
utifrån vilken verksamhet som bör gynnas och vilken tjänst som ska omfattas för att 
uppnå mer resurseffektiva transporter. Det har även ingått att överväga vilka krav som 
ska ställas på de fordon som används i en delningstjänst. 

Uppdraget skulle ursprungligen redovisas senast den 18 december 2019. Genom 
tilläggsdirektiv den 17 oktober 2019 förlängdes utredningstiden till den 30 april 2020 
(dir. 2019:68). 

Förslag i betänkandet SOU 2020:22, Motorfordonspooler – på väg mot ökad 
delning av motorfordon 

En lag om motorfordonspooler införs 
Det finns idag inte någon juridisk definition av begreppet bilpoolstjänster och 
utredningen har haft i uppdrag att ta fram en sådan definition. Av kommittédirektiven 
följer att såväl bilar som motorcyklar och mopeder ska omfattas av definitionen. 
Utredningen föreslår därför att begreppet motorfordonspooler används som benämning på 
dessa tjänster. 

Utredningen föreslår att en ny lag om motorfordonspooler införs och att lagen ska syfta 
till att främja en ökad användning av motorfordonspooler och därigenom bidra till 
omställningen till ett transporteffektivt samhälle. Den föreslagna lagen innehåller en 
definition av begreppet motorfordonspool. Med motorfordonspool avses en tjänst där 
registrerade användare delar på ett eller flera motorfordon med undantag för moped klass 
II. Tjänsten ska vara allmänt tillgänglig. Fordonen ska kunna hyras under en begränsad 
tid och den minsta hyrestiden ska vara en timme eller kortare. Vidare ska hyresavtal inte 
behöva ingås vid varje användningstillfälle. Det ställs också krav på att tjänsten ska 
tillhandahållas av en juridisk person och att denna ska vara registrerad som ägare till 
fordonen i vägtrafikregistret. Detta medför att peer-to-peer-pooler, som innebär att 
privatpersoner hyr ut motorfordon till varandra via en förmedlingstjänst, utesluts från 
definitionen. De föreslagna kriterierna innebär också att traditionell biluthyrning inte 
inkluderas. Utredningen föreslår att benämningen delningsfordon används för de fordon 
som ingår i en motorfordonspool och att denna benämning införs i förordningen 
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Utredningen föreslår vidare att regeringen, eller den 
myndighet regeringen bestämmer, ska få meddela föreskrifter om miljö- och 
trafiksäkerhetskrav för delningsfordon. 

Ingen sänkt mervärdesskatt på motorfordonspooler 
Tillhandahållande av tjänster som utgör motorfordonspooler ska enligt nuvarande regler 
beskattas med 25 procent mervärdesskatt. För att det ska vara möjligt att sänka 
mervärdesskatten på delningsfordonstjänster krävs att tjänsterna kan anses omfattas av 
begreppet ”persontransporter och medfört bagage” i mervärdesskattedirektivet. 
Utredningen gör bedömningen att det inte är förenligt med EU-rätten att sänka 
mervärdesskatten på tillhandahållande av delningsfordon. Motorfordonspooler innebär att 
en juridisk person tillhandahåller ett transportmedel till kundens förfogande i syfte att 
kunden själv ska utföra transporten och framföra fordonet. Det rör sig således om 
uthyrning av ett transportmedel och kan inte inrymmas i begreppet ”persontransporter och 
medfört bagage”. 
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Parkeringsplatser för delningsfordon  
Utredningen fastslår att tillgång till parkeringsplatser är centralt för att främja 
motorfordonspooler. Eftersom marknaden idag nästan uteslutande utgörs av bilpooler har 
utredningen inte kunnat belägga att motorcykel- och mopedpooler har något behov av 
parkeringsplatser. 

Betänkandet föreslår att kommunerna ska ges möjlighet att genom lokala 
trafikföreskrifter reservera parkeringsplatser för delningsfordon på allmän platsmark. 
Utredningen anser att det i trafikförordningen (1998:1276) bör införas en möjlighet att 
reservera parkeringsplatser för delningsfordon, på samma sätt som gäller för exempelvis 
boendeparkering. På sådana parkeringsplatser bör andra fordon inte få parkeras eller 
stannas annat än för på- eller avstigning, varför utredningen föreslår att ett tillägg görs i 
trafikförordningens 3 kap. 54 § tredje stycke. Förslaget innebär inte någon inskränkning 
av principen att parkering som regel ska ske på tomtmark (kvartersmark). 

Den av utredningen föreslagna möjligheten att reservera parkeringsplatser för 
delningsfordon innebär att alla delningsfordon ges möjlighet att parkera på de reserverade 
platserna. Utredningen gör bedömningen att det inte bör införas möjlighet för kommunen 
att reservera parkeringsplatser för specifika delningsfordon då en sådan platsreservation 
inte anses innebära att allmänheten fortfarande har tillgång till platsen. Denna typ av 
parkeringar kan i stället inrättas på kvartersmark, där det är markägaren som avgör hur 
marken används. Förslagen innebär att kommunerna ska pröva frågor om 
parkeringstillstånd för delningsfordon. Varje kommun bestämmer självständigt hur 
många parkeringsplatser som ska reserveras inom kommunens gatuutrymme. 
Finansieringsansvaret för de ökade kostnader som följer av dessa beslut ligger på 
kommunal nivå.  

Utredningen belyser möjligheten till sänkning av parkeringsavgifter för delningsfordon, 
men ger inget sådant förslag. Motiveringen till detta är att parkeringsavgiften kan anses 
utgöra en skatt om den tillåts användas för att styra medborgarnas beteenden i avseenden 
som inte direkt är kopplade till behovet att ordna trafiken. Utredningen är förhindrad att 
föreslå åtgärder inom skattesystemet för att främja motorfordonspooler då detta inte ingår 
i uppdraget. Utredningen har noterat att regeringen i den klimatpolitiska handlingsplanen 
aviserat att möjligheten att öka kommunernas möjligheter att använda sig av 
parkeringsprissättning i klimat- och trafikstyrande syfte ska ses över (prop. 2019/20:65 s. 
72). 

Andra sätt att främja motorfordonspooler 
Utredningen föreslår att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att tillsammans med 
Konsumentverket och Naturvårdsverket genomföra en informationssatsning som ska öka 
kunskapen hos konsumenter om motorfordonspooler och hur dessa kan bidra till ett mer 
hållbart resande. En sådan informationssatsning bedöms i utredningen kunna förstärka 
effekten av att reservera parkeringsplatser för delningsfordon och bidra till en ökad 
användning av motorfordonspooler. 

Lagens ikraftträdande 
Av utredningen framkommer att lagen om motorfordonspooler föreslås träda i kraft den 1 
januari 2021. Ändringarna i trafikförordningen och förordningen om vägtrafikdefinitioner 
föreslås träda i kraft vid samma tidpunkt. Denna tidpunkt har dock redan passerat.  
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Sammanfattning av synpunkter från stadens nämnder och bolag  
Nedan följer en sammanfattning av synpunkter som inkommit från stadens 
remissinstanser. Byggnadsnämnden har valt att inte lämna något yttrande. Trafikkontoret 
har lämnat ett tjänstepersonssvar. Samtliga remissyttranden återfinns i sin helhet i 
bilagorna 2–5. 

Miljö- och klimatnämnden 
Nämnden bedömer att de föreslagna åtgärderna i viss utsträckning kan öka tillgången till 
och intresset för delningsfordon samt bidra till ökad tillgänglighet och enkelhet att nyttja 
och parkera delningsfordon. Nämnden bedömer emellertid att den positiva effekten på 
nationella miljömål är alltför liten för att motivera kostnaden för att genomföra en 
lagändring. Nämnden bedömer att åtgärdsförslagen varken är tillräckligt styrande eller 
uppskalningsbara för att bidra till en betydande samhällseffekt.  

Nämnden efterfrågar ytterligare komplettering med innovativa och kraftfulla åtgärder 
med potential att ge betydligt större samhällsnytta än vad de föreslagna åtgärderna väntas 
ge. Nämnden anser att resurser ska fokuseras på att påverka EU-rätten med syfte att ändra 
grundformuleringen i EU-rätten och/eller att Sveriges definition av motorfordonspooler 
godkänns inom gällande EU-rätt.  

Vidare rekommenderar nämnden att utredningens förslag kompletteras med åtgärder som 
har potential att stimulera ökad delning i små och medelstora kommuner. Utifrån den 
föreslagna definitionen och de föreslagna åtgärderna i utredningen bedömer nämnden att 
motorfordonspooler kommer att fortsätta vara ett storstadsfenomen med begränsad 
uppskalningspotential. Ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv anser nämnden att det bör 
kunna föreskrivas kvalitetskrav på fordonen, så att de håller för delning och högfrekvent 
användning av flera olika personer med olika körvana. För att möjliggöra ökad effekt av 
den föreslagna informationssatsningen föreslår nämnden att satsningen bör inkludera 
andra målgrupper än redan de befintliga användargrupperna som i första hand utgörs av 
yngre hushåll med hög inkomst och utbildning. 

Nämnden för konsument- och medborgarservice 
Nämnden ser positivt på regeringens ambition att främja bil-, motorcykel- och 
mopedpoolstjänster utifrån möjligheten att ändra konsumtionsbeteenden, öka 
nyttjandegraden av befintliga resurser, minska framtida behov av nytillverkade bilar samt 
minska den sammantagna bilanvändningen och körsträckorna.  

Nämnden bedömer att de föreslagna åtgärderna i viss utsträckning kan öka tillgången till 
och intresset för delningsfordon för fler invånare. I viss utsträckning bedömer också 
nämnden att en beteendeförändring kan uppnås av de föreslagna åtgärderna, genom att 
det blir enklare och mer tillgängligt att parkera delningsfordon. Nämnden bedömer att 
åtgärdsförslagen varken är tillräckligt styrande eller uppskalningsbara och efterfrågar 
ytterligare komplettering med innovativa och kraftfulla åtgärder. Ett exempel kan vara att 
påverka EU-rätten med syfte att ändra grundformuleringen i EU-rätten och/eller att 
Sveriges definition av motorfordonspooler godkänns inom gällande EU-rätt.  

Nämnden önskar ytterligare åtgärdsförslag som har potential att stimulera ökad delning i 
små och medelstora kommuner. Detta kan även gynna storstäderna, exempelvis pendlar 
dagligen 120 000 personer in till Göteborg och drygt 50 000 personer pendlar ut. 
Nämnden rekommenderar att även så kallade peer-to-peer-tjänster, vilket innebär att 
privatpersoner hyr ut privatbilar till varandra via en förmedlingstjänst, bör ingå i 
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definitionen av motorfordonspooler. Dessa pooler kan ha lättare att etablera sig utanför 
storstäderna och nämnden anser att de bör stimuleras med ytterligare åtgärder. Ur ett 
cirkulärekonomiskt perspektiv anser nämnden att även kvalitetskrav på fordonen ska 
kunna föreskrivas, så att fordonen håller för delning och högfrekvent användning av flera 
olika personer med varierande körvana. Detta inte minst om vissa former av snabbgående 
elsparkcyklar och liknande fordon ska inkluderas i ett senare skede.  

Nämnden ser att möjligheten att nyttja motorfordonspooler är beroende av de lokala 
förutsättningarna, vilket gör att föreslagna informationssatsningar behöver anpassas till 
lokala förhållanden för att vara relevanta för mottagaren. I utredningen nämns den lokala 
konsumentrådgivningen som en lämplig aktör för att sprida lokal information. Där lokal 
konsumentrådgivning inte finns bedömer nämnden att frågan kan passa budget- och 
skuldrådgivningen. Informationen bör inkludera villkor kring uthyrning och bidra till att 
öka kunskapen om användarnas skyldigheter och rättigheter samt relevanta avtalsformer 
och lagstiftning kopplade till motorfordonspooler. Nämnden rekommenderar att 
utredningens förslag kompletteras med åtgärder för att förstärka konsumentens 
rättigheter. 

Trafikkontoret 
Trafikkontoret ställer sig positivt till att arbete genomförs i syfte att främja användandet 
av bilpooler. Bilpooler har potential att minska både bilinnehavet och användningen av 
bil. Förvaltningen har inget att invända mot den föreslagna definitionen av 
motorfordonspool.  

I betänkandet föreslås möjlighet att tillskapa parkering på allmän platsmark som ska vara 
tillgängliga för alla fordon som definieras som delningsfordon. Trafikkontoret önskar 
ytterligare översyn av möjligheten att reservera parkeringsplatser för fasta bilpooler, 
vilket inte inryms i förslaget.  

Utredningen föreslår att kommunen inte ska ha möjlighet att tillämpa annan 
parkeringsavgift gällande parkering avsedd för delningsfordon än den som gäller i övrigt. 
Trafikkontoret menar att detta inte främjar användningen parkering avsedd för 
delningsfordon. Trafikkontoret anser att det ska vara upp till varje kommun att anpassa 
avgiften för parkeringsplatser för delningsfordon med hjälp av befintligt lagrum.  

Utredningen föreslår att parkeringstillstånd för delningsfordon ska prövas av 
kommunerna. Kontoret ser att då fordonen rör sig över kommungränser är det en fördel 
om tillstånden är standardiserade och gäller vid parkeringsövervakning alla kommuner. 
Kontoret ser att detta kan lösas genom att Transportstyrelsen registrerar fordonet som 
delningsfordon i vägtrafikregistret, vilket innebär att tillståndet kopplas till 
registreringsnumret och blir allmänt tillgängligt. Ett sådant förfarande skulle innebära att 
varje kommun inte behöver skapa en egen organisation för tillståndshantering.  

Av utredningen framkommer att det inte ska krävas några särskilda skäl för att reservera 
platser för delningsfordon. Trafikkontoret instämmer inte utan menar tvärtom att 
särskilda skäl ska finnas för att reservera platser för delningsfordon. Aktörerna som 
tillhandahåller delningsfordon har avtal med fastighetsägare där deras fordon kan parkera 
och trafikkontoret anser att reserverade platser inte bör ordnas i dessa områden. 
Avgifterna på kvartersmark ofta högre än på allmän plats och det finns därmed drivkraft 
för delningsfordonsföretagen att begära reserverade platser på allmän plats även då det 
finns parkeringsmöjligheter på kvartersmark. Trafikkontoret menar att reserverade platser 
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endast ska få inrättas av särskilda skäl, dvs. då det saknas lämpliga alternativ på 
kvartersmark. Kontoret bedömer att kommunerna behöver stöd för att avslå sådana 
framställningar, men frågan finns inte belyst i betänkandet. Bestämmelsen i 10 kap. 2 § 
fjärde stycket trafikförordningen (1998:1276) bör i huvudsak motsvara den som gäller för 
boendeparkering i andra stycket. Det innebär att reservering av parkering för 
motorfordonspooler endast får ske om det finns särskilda skäl. 

Göteborgs Stads parkerings AB 
Göteborgs Stads parkerings AB ställer sig positivt till utredningens förslag om att införa 
en lag om motorfordonspooler. Bolaget delar uppfattningen att detta skulle kunna bidra 
till att ersätta eget fordonsägande samt bidra till omställningen till ett transporteffektivt 
samhälle. 

Bolagets egen parkeringsverksamhet utgör parkering på kvartersmark och bolaget berörs 
därför inte av utredningens ställningstagande rörande möjligheten att upplåta parkering 
för motorfordonspooler på allmän platsmark. Bolaget har idag bilpoolsföretag som utgör 
juridiska personer som kunder. Dessa förhyr idag fasta p-platser på olika ställen inom 
staden, företrädesvis i stadens centralare områden. Det senaste året har även modellen 
med så kallade friflytande bilpooler utvecklats på marknaden.   

Bolaget ser positivt på att utredningen, vid sin definition av motorfordonspooler, haft som 
utgångspunkt att denna inte ska vara för snäv och detaljerad och även hålla över tid. 
Bolaget konstaterar, precis som utredningen, att utvecklingen inom området går snabbt 
och att det är viktigt att ta höjd för ökad digitalisering, introduktion av ny teknik och 
utvecklingen av nya företeelser, tjänster och affärsmodeller. Utvecklingen för 
elsparkcyklar, som idag används på liknande sätt som poolfordon, har gått mycket snabbt 
de senaste åren och det finns ett behov av parkeringsreglering. Som förberedelse inför 
nya marknadsinitiativ anser bolaget att definitionen bör hållas vidare än den som 
föreslagits.  

Förslaget innebär att platser för motorpoolsfordon får reserveras på allmän platsmark men 
att någon möjlighet att reservera plats för specifika fordon, dvs specifika företags fordon, 
inte bör införas. Bolaget ser positivt på att möjlighet att reservera plats på allmän 
platsmark införs och anser att det medför ett bättre resursutnyttjande om de 
parkeringsplatser som reserveras för delningsfordon är tillgängliga för alla delningsfordon 
och inte reserveras för ett specifikt fordon eller specifikt företag. 

Bolaget är tveksamt till utredningens slutsats om att så kallade friflytande bilpooler i 
mindre utsträckning än så kallade fasta bilpooler skulle ersätta eget ägande av bil, men 
konstaterar att den övervägande delen av poolbilar idag utgår från en specifik plats. 
Bolagets bedömning är dock att intresset för friflytande bilpoolstjänster är ökande.  De 
friflytande bilpoolerna leder till ett högt samnyttjande av parkeringsplatser och att färre  
parkeringsplatser behöver tas i anspråk, vilket är avgörande för att utrymme ska finnas i 
en tät stad. Bolaget ser positivt på alla lösningar som stödjer att användarna enkelt kan 
hitta sitt delade fordon utan att en specifik plats ständigt behöver vara reserverad och 
därmed stå tom när delningsfordonet utnyttjas.  

Normalt är de fall det finns ont om parkeringar som det blir en fördel att ha specifika 
bilpoolsplatser även på allmän platsmark. När det är samma taxa för parkering på 
poolbilsplats och annan parkering kommer nyttjare av poolbilar att ställa fordonen så nära 
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sina målpunkter som möjligt. Det innebär att nyttan av särskilda bilpoolsplatser främst 
uppkommer på de platser där beläggningen är hög på befintliga parkeringsplatser.  

Bolaget hade gärna sett att utredningen även behandlat frågan om incitament och 
förutsättningar för en elektrifierad delningsfordonsflotta. Det flesta motorfordonspooler är 
idag elektrifierade eller har som mål att bli det. Då användarmönstret skiljer sig från 
privat ägda fordon genom att delade fordon oftast används mer och därmed har kortare 
parkeringstid krävs en laddningsinfrastruktur med mer effekt. Detta kommer att vara en 
kritisk fråga för möjligheterna att främja motorfordonspooler och bör beaktas.  Här är 
även affärsmodeller som uppmuntrar till laddning och att hitta och parkera på en plats för 
laddning viktiga.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret ser positivt på betänkandets intention att främja användningen av 
fordonspooler. De föreslagna åtgärderna bidrar till ökad tillgänglighet och bedöms i viss 
omfattning medföra en ökning av användningen av delningsfordon, framför allt i större 
städer. För att uppnå en tydlig effekt på bland annat miljömålen bedömer dock 
stadsledningskontoret att det krävs effektfulla åtgärder som skapar större samhällsnytta än 
vad de i utredningen föreslagna åtgärderna förväntas ge. Stadsledningskontoret ser att en 
effektiv åtgärd skulle kunna vara en förändring i EU-rätten som medger att 
motorfordonspooltjänster kan anses inrymmas i begreppet ”persontransporter och medfört 
bagage” i mervärdesskattedirektivet och därmed omfattas av en lägre mervärdesskatt.  

Stadsledningskontoret ser positivt på att utredningen haft som utgångspunkt att 
definitionen av motorfordonspooler inte ska vara för snäv och detaljerad utan vara hållbar 
över tid. Utvecklingen på området går snabbt och att det är viktigt att beakta ökad 
digitalisering samt framtida utveckling av nya tekniska lösningar, tjänster och 
affärsmodeller. Exempelvis har utvecklingen för elsparkcyklar, som idag används på 
liknande sätt som poolfordon, gått mycket snabbt de senaste åren.  

Utredningen lyfter att motorfordonspoolerna inte ska ses enbart som ett storstadsfenomen 
och att definitionen bör ta ett nationellt perspektiv. Utifrån den föreslagna definitionen 
och åtgärderna bedömer stadsledningskontoret, i likhet med miljö- och klimatnämnden, 
att motorfordonspooler även fortsättningsvis kan förväntas vara ett storstadsfenomen. 
Stadsledningskontoret ser att befintliga åtgärdsförslag behöver kompletteras med åtgärder 
som stimulerar till ökad delning även i små och medelstora kommuner. En sådan åtgärd 
kan vara att exempelvis låta så kallade peer-to-peer-pooler, vilket innebär att 
privatpersoner hyr ut motorfordon till varandra via en förmedlingstjänst, ingå i 
definitionen av motorfordonspooler. Denna typ av pooler kan enligt utredningen vara 
lättare att etablera utanför storstäderna, vilket kan främja beteendeförändringar i en större 
del av landet.  

Ur ett hållbarhetsperspektiv ser stadsledningskontoret att det är önskvärt att ställa 
kvalitetskrav på poolfordon så att de håller för delning och frekvent användning av 
personer med olika körvana och körstil. Likaså är det viktigt att belysa incitament och 
förutsättningar för en allt mer elektrifierad delningsfordonsflotta. Det flesta motor-
fordonspooler är idag elektrifierade eller har som mål att bli det. Delade fordon har i 
genomsnitt en högre användningsgrad och kortare parkeringstid än privata fordon, vilket 
förutsätter en utbyggd laddningsinfrastruktur med hög effekt. Stadsledningskontoret 
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bedömer att detta kommer att utgöra en kritisk fråga för utvecklingen av 
motorfordonspooler och ser att det är viktigt att denna beaktas.   

Utredningen föreslår att parkeringstillstånd för delningsfordon ska prövas av 
kommunerna. Då delningsfordon rör sig över kommungränserna bedömer 
stadsledningskontoret att det är viktigt att parkeringstillståndet är standardiserat så att ett 
tillstånd från en kommun även ska vara giltigt i andra kommuner. Ett sätt att hantera detta 
kan vara att Transportstyrelsen utifrån registreringsnumret har möjlighet att registrera 
fordon som delningsfordon i vägtrafikregistret. Ett sådant förfarande skulle innebära att 
varje kommun inte behöver skapa en egen organisation för tillståndshantering.  

Utredningen föreslår att parkering för delningsfordon ska kunna reserveras på allmän 
platsmark. Förslaget innebär inte någon inskränkning av principen att parkering som regel 
ska ske på tomtmark (kvartersmark). Stadsledningskontoret ser positivt på möjligheten att 
reservera parkering för delningsfordon på allmän platsmark. Det kan finnas ekonomiska 
incitament för poolbilsföretag att göra framställningar om inrättande av parkering för 
motorfordonspool på allmän platsmark och kommunerna kan behöva stöd i lagstiftningen 
att, vid behov, avslå dessa. Stadsledningskontoret konstaterar att detta inte finns belyst i 
utredningen.  

Utredningen föreslår att det inte ska finnas möjlighet att reservera plats för specifika 
fordon. Stadsledningskontoret delar utredningens uppfattning att det medför ett 
effektivare resursutnyttjande om de parkeringsplatser som reserveras för delningsfordon 
är tillgängliga för alla fordon av denna typ och inte enbart för ett specifikt fordon eller en 
särskild fordonspool. På detta vis kan parkeringarna användas effektivare, vilket innebär 
att totalt sett färre parkeringsplatser behöver tas i anspråk. Det är främst i de fall det är ont 
om parkeringsmöjligheter som det är en fördel för användaren att ha tillgång till parkering 
avsedd specifikt för motorpoolfordon på allmän platsmark. Då utredningen inte föreslår 
en lägre avgiftsnivå för delningsfordonsparkering än för övrig parkering kan användare 
av delningsfordon antas ställa fordonen så nära sina målpunkter som möjligt. Detta 
innebär att parkeringar som är reserverade för delningsfordon främst skapar nytta på de 
platser där beläggningen är hög på befintliga parkeringsplatser, framför allt i 
innerstäderna. Ett incitament för att öka användningen av motorfordonspooler kan vara ge 
kommunerna möjlighet att anpassa avgiftsnivån för parkeringar avsedda för 
delningsfordon. Stadsledningskontoret noterar att det i utredningen framkommer att 
regeringen i den klimatpolitiska handlingsplanen aviserat att möjligheten att öka 
kommunernas möjligheter att använda sig av parkeringsprissättning i klimat- och 
trafikstyrande syfte ska ses över (prop. 2019/20:65 s. 72).  

Utredningen föreslår att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att tillsammans med 
Konsumentverket och Naturvårdsverket genomföra en informationssatsning som ska öka 
kunskapen hos konsumenter om motorfordonspooler i syfte att bidra till ett mer hållbart 
resande. Stadsledningskontoret anser att det är viktigt att inkludera även andra 
målgrupper än de yngre hushåll med hög utbildning och inkomst som idag utgör en stor 
del av användarna av motorfordonspooler. Det är även viktigt att informationsinsatser 
anpassas till de lokala förutsättningarna och tjänsteutbudet. Den kommunala 
konsumentrådgivningen eller budget- och skuldrådgivningen kan utgöra lämpliga aktörer 
för att sprida information på det lokala planet. Informationen bör innefatta bland annat 
avtalsvillkor samt främja kunskapen om konsumenternas skyldigheter och rättigheter 
kopplat till användningen av delningsfordon. Stadsledningskontoret noterar att det i 
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utredningen saknas en belysning av konsumentskyddet och hur detta eventuellt kan 
stärkas. Ett sådant stycke hade varit värdefullt då ett svagt eller otydligt konsumentskydd 
kan utgöra en hämmande faktor för användningen av delningsfordon. 
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Sammanfattning - Remiss från Infrastrukturdepartementet - 
Motorfordonspooler - på väg mot ökad delning av 
motorfordon (SOU 2020:22) 
 
Uppdraget  
Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur bil-, motor-cykel- och 
mopedpoolstjänster, s.k. bilpoolstjänster, ska kunna främjas. I uppdraget har ingått att i första 
hand undersöka förutsättningar för en reducerad mervärdesskattesats på sådana tjänster. Om en 
ordning med sänkt skattesats på bilpoolstjänster inte bedöms vara möjlig har i utredningens 
uppdrag i andra hand ingått att undersöka andra sätt att främja bilpooltjänster än inom ramen för 
skattesystemet. Utredningen har också haft i uppdrag att avgränsa och definiera begreppet 
bilpoolstjänst utifrån vilken verksamhet som bör gynnas och vilken tjänst som ska omfattas för 
att uppnå mer resurseffektiva transporter. Det har även ingått att överväga vilka krav som ska 
ställas i fråga om de fordon som används i en sådan bilpoolstjänst.  
 
En lag om motorfordonspooler införs  
Det finns inte någon juridisk definition av begreppet bilpoolstjänster och utredningen har haft i 
uppdrag att ta fram en sådan definition. Av kommittédirektiven följer att såväl bilar som 
motorcyklar och mopeder ska omfattas av definitionen. Utredningen föreslår därför att 
begreppet motorfordonspooler används som benämning på dessa tjänster.  
Utredningen föreslår att en lag om motorfordonspooler införs och att lagen ska syfta till att 
främja en ökad användning av motorfordons-pooler och därigenom bidra till omställningen till 
ett transporteffektivt samhälle. Den föreslagna lagen innehåller en definition av begreppet 
motor-fordonspool. Med motorfordonspool avses en tjänst där registrerade användare delar på 
användningen av ett eller flera motorfordon med undantag för moped klass II. Tjänsten ska vara 
allmänt tillgänglig. Fordonen ska kunna hyras under en begränsad tid och den minsta hyrestiden 
ska vara en timme eller kortare. Vidare ska hyresavtal inte behöva ingås vid varje 
användningstillfälle. Det uppställs också krav på att tjänsten ska tillhandahållas av en juridisk 
person och att den juridiska personen ska vara registrerad som ägare till fordonen i 
vägtrafikregistret. Detta medför att peer-to-peer pooler, som innebär att privatpersoner hyr ut 
motorfordon till varandra via en förmedlings-tjänst, ofta i form av en digital plattform, utesluts 
från definitionens tillämpningsområde. De föreslagna kriterierna innebär också att traditionell 
biluthyrning utesluts, vilket är i enlighet med kommittédirektiven. Utredningen föreslår att 
beteckningen delningsfordon används för de fordon som används i en motorfordonspool och att 
denna beteckning införs i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Utredningen 
föreslår att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter 
om miljö- och trafiksäkerhetskrav för delningsfordon.  
 
Ingen sänkt mervärdesskatt på motorfordonspooler  
Tillhandahållande av tjänster som utgör motorfordonspooler ska enligt nu gällande regler 
beskattas med 25 procent mervärdesskatt. För att det ska vara möjligt att sänka 
mervärdesskatten på dessa tjänster krävs att tjänsterna kan anses omfattas av begreppet 
”persontrans-porter och medfört bagage” i mervärdesskattedirektivet. Utredningen gör 
bedömningen att det inte är förenligt med EU-rätten att sänka mervärdesskatten på 
tillhandahållande av tjänster som utgör motorfordonspooler. Motorfordonspooler innebär att en 
juridisk person tillhandahåller ett transportmedel till kundens förfogande i syfte att kunden själv 
ska utföra transporten och framföra fordonet. Det rör sig således om uthyrning av ett 
transportmedel och kan inte inrym-mas i begreppet ”persontransporter och medfört bagage” 



 
 
Parkeringsplatser för delningsfordon  
Tillgång till parkeringsplatser är centralt för att främja bilpooler. Efter-som marknaden för 
motorfordonspooler i dag nästan uteslutande utgörs av bilpooler har utredningen inte kunnat 
belägga att motorcykel- och mopedpooler har något behov av parkeringsplatser.  
Utredningen föreslår att kommunerna ska ges möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter 
reservera parkeringsplatser för delningsfordon på allmän platsmark. Förslaget genomförs genom 
ändringar i trafik-förordningen (1998:1276). Utredningen gör bedömningen att en möjlighet för 
kommunen att reservera parkeringsplatser för specifika delningsfordon inte bör införas. Detta 
bl.a. eftersom en sådan platsreservation inte kan anses innebära att allmänheten fortfarande har 
tillgång till platsen. Förslagen innebär att det är kommunerna som ska pröva frågor om 
parkeringstillstånd för delningsfordon.  
 
Uppdrag om informationsinsatser  
Utredningen föreslår att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att tillsammans med 
Konsumentverket och Naturvårdsverket genomföra en informationssatsning som ska öka 
kunskapen hos konsumenter om motorfordonspooler och hur dessa kan bidra till ett mer hållbart 
resande. En sådan informationssatsning bedöms kunna förstärka effekten av utredningens 
förslagna åtgärd att reservera parkeringsplatser för delningsfordon och leda till en ökad 
användning av motorfordonspooler.  
 
Effekter av utredningens förslag  
Utredningen bedömer att de föreslagna åtgärderna bidrar till att fler hushåll delar på 
användningen av motorfordon. Detta kan förväntas minska den sammantagna bilanvändningen 
och minska körsträckorna med bil. Därigenom kan också utsläppen av koldioxid och luft-
föroreningarna minska. De föreslagna åtgärderna bidrar positivt till flera av regeringens 
miljömål och mål inom transportpolitiken. Det gäller miljökvalitetsmålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö. När fler hushåll delar på användningen av 
motorfordon kan också transportsystemets tillgänglighet, flexibilitet, hållbarhet och 
kostnadseffektivitet öka.  
 
Ikraftträdande  
Lagen om motorfordonspooler föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Ändringarna i 
trafikförordningen och förordningen om vägtrafik-definitioner föreslås träda i kraft vid samma 
tidpunkt. 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-05-26 

Svar till kommunstyrelsen på remiss från 
Infrastrukturdepartementet - 
Motorfordonspooler – på väg mot ökad 
delning av motorfordon (SOU 2020:22), 
stadsledningskontorets diarienummer 
0535/21 
§ 42, diarienummer N043-0078/21 
 

Beslut 
1. Nämnden för konsument- och medborgarservice skickar över förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande över remiss Motorfordonspooler – på väg mot 
ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22) till kommunstyrelsen.  

2. Nämnden för konsument- och medborgarservice förklarar beslutet omedelbart 
justerat. 

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-29. 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 
2021-05-26 

 

Vid protokollet 

Konsument- och medborgarservice 
 

  

Sekreterare 
Irene Gustafsson 
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Svar till kommunstyrelsen på remiss från 
Infrastrukturdepartementet - 
Motorfordonspooler – på väg mot ökad 
delning av motorfordon (SOU 2020:22), 
stadsledningskontorets diarienummer 
0535/21  
Förslag till beslut 

1. Nämnden för konsument- och medborgarservice skickar över förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget yttrande över remiss Motorfordonspooler – på väg mot 
ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22) till kommunstyrelsen.  

2. Nämnden för konsument- och medborgarservice förklarar beslutet omedelbart 
justerat. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett nämnden för konsument- och medborgarservice möjlighet att 
yttra sig över remiss från Infrastrukturdepartementet Motorfordonspooler – på väg mot 
ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22). Infrastrukturdepartementets utredning, 
även kallad ”Bilpoolsutredningen”, uppdrag är att utreda och föreslå hur bil-, motorcykel- 
och mopedpoolstjänster ska kunna främjas.  

I första hand bedömer utredningen det omöjligt att enligt EU-rätten reducera 
mervärdesskattesatsen på sådana tjänster. Därför undersöktes andra sätt att främja 
bilpoolstjänster än inom ramen för skattesystemet. Utredningen kom fram till två förslag:  

1. Att kommunerna ska ges möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter reservera 
parkeringsplatser för delningsfordon på allmän platsmark.  

2. Att regeringen ger i uppdrag till Trafikverket att tillsammans med 
Konsumentverket och Naturvårdsverket genomföra en informationssatsning.  

Förvaltningen bedömer att den positiva effekten på nationella miljömål, som utredningen uppskattar 
att de föreslagna åtgärderna skulle leda till, är alltför liten för att motivera kostnaden för att 
genomföra en lagändring och de beräknade kostnadsökningarna för kommunerna. Förvaltningen 
efterfrågar ytterligare innovativa och kraftfulla åtgärder, såsom att fokusera resurser på att påverka 
EU-rätten. Förvaltningen bedömer att de föreslagna åtgärderna kan få viss effekt i större städer, 
såsom i Göteborg, men rekommenderar att utredningens förslag kompletteras med åtgärdsförslag 
som har potential att stimulera ökad delning av motorfordon i små och medelstora kommuner. 

Konsument- och medborgarservice 
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Förvaltningen anser därför till exempel att så kallade peer-to-peer tjänster bör ingå i definitionen av 
motorfordonspooler. Peer-to-peer tjänster innebär att privatpersoner hyr ut motorfordon till varandra 
via en förmedlingstjänst.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Nedan redovisas vilka ekonomiska konsekvenser som väntas på lång och kort sikt. 

Förväntad inverkan på stadens kostnader  
Under en tioårsperiod väntas kostnaderna per kommun uppgå till totalt 2,7 miljoner 
kronor per år. Kostnaderna är en följd av utredningens åtgärder att kommunen ges 
möjlighet att reservera parkeringsplatser, vilket medför ökad administration och 
kostnader för skyltning. Troligtvis kommer dessa kostnader främst uppstå för områden 
där befolkningstätheten är hög och tillgång till kollektivtrafik är god exempelvis större 
städer och deras närförorter, däribland Göteborg. 

Förväntad inverkan på den enskilde invånaren 
Av de svenska hushållens totala utgifter (den privata konsumtionen) 2019 uppgår 
”transporter” som den näst största utgiftsposten efter ”bostad”. I utgifter kring transporter 
ingår inköp och drift av fordon samt köp av transporttjänster såsom lokalresor.  

År 2019 ägde 84,1 procent bil i Sverige varav 8,8 procent av dessa inte drivs med fossilt 
bränsle1. Att äga en bil innebär vanligtvis höga kostnader för det enskilda hushållet. I 
dessa kostnader som belastar den privata ekonomin inkluderas: värdeminskning, 
försäkring, service, skatt, besiktning, däck, bränsle och parkering samt oförutsägbara 
utgifter. I tillägg kan det finnas kostnader för banklån och ränta.  

Utredningen föreslår följande två åtgärder: att kommunerna ska ges möjlighet att genom 
lokala trafikföreskrifter reservera parkeringsplatser för delningsfordon på allmän 
platsmark och att Trafikverket tillsammans med Konsumentverket och Naturvårdsverket 
genomföra en informationssatsning. Utredningen antar att åtgärderna bidrar till ytterligare 
600 delningsfordon och 5 400 medlemmar (i Sverige) i motorfordonspooler på lång sikt2, 
jämfört med nuläget. Detta genom ökad kunskap hos konsumenter om 
motorfordonspooler och hur dessa kan bidra till ett mer hållbart resande i kombination 
med förbättrade parkeringsmöjligheter.  Förvaltningen gör därför bedömningen att den 
enskildes ekonomi inte kännbart kommer påverkas, förutom för de nya 5400 
medlemmarna. För de medlemmar som tidigare ägde en bil och ersätter ägandet med en 
bilpoolstjänst så finns det potential att positivt påverka den privata ekonomin genom 
minskade kostnader för transport. 

Förutsättningar för nationella och lokala näringsidkare 
De aktörer som främst berörs ur ett ekonomiskt perspektiv är bilpoolsföretag, kooperativa 
bilpooler samt större städer och deras närförorter.  

De föreslagna åtgärderna bedöms av utredningen kunna medföra en mindre 
sysselsättningsökning i bilpoolsföretagen, med omkring 10–15 heltidstjänster i Sverige 
som helhet. Ett ökat antal medlemmar i motorfordonspooler kan bidra till ökade intäkter i 
företag som bedriver kommersiella och kooperativa motorfordonspooler. Utredningen 
bedömer samtidigt att förslagen inte påverkar sysselsättningen bland återförsäljare av nya 

 
1 Konsumtionsrapporten 2020, Göteborgs universitet 
2 Utredningen specificerar inte vad de menar med ”på lång sikt”.  
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bilar, även om förslagen väntas bidra till att cirka 200 färre nya bilar säljs per år. 
Förvaltningen kan därmed konstatera att de föreslagna åtgärderna inte förväntas bidra till 
betydande ökad sysselsättning. 

I flera studier framkommer det att den ”kritiska massan” av användare är en av de främsta 
utmaningarna för delningstjänster3. Förvaltningens bedömning är att utredningens åtgärder, 
det vill säga nationella informationsinsatser och kommuners möjlighet att frivilligt reservera 
parkeringsplatser som uppskattningsvis ska bidra till 600 fler delningsfordon, inte kommer 
leda till den kritiska massa av användare som företagen är beroende av för att kunna skala och 
sprida sina tjänster i så väl stora, medelstora och små städer. Förvaltningen bedömer 
åtgärderna inte tillräckligt kraftfulla för att främja en normalisering av nyttjandet av 
motorfordonspooler. För en normalisering av tillgång framför ägande (delningstjänster) krävs 
fler styrmedel och lokala informationsinsatser, se Förvaltningens bedömning. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Nedan redogörs huruvida åtgärderna har en positiv eller negativ inverkan på den 
ekologiska hållbarheten. 

Förväntad inverkan på klimatet och miljön 
De föreslagna åtgärderna väntas bidra positivt till flera av regeringens miljömål, såsom 
begränsad klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. Av kommittédirektivet till 
utredningen framgår att miljöaspekter, minskade trafikvolymer och effektivitet i 
transportsystemet är anledningen till att regeringen vill främja användningen av 
bilpoolstjänster.  

Enligt utredningen förväntas de föreslagna åtgärderna minska den sammantagna 
bilanvändningen och körsträckorna med bil i viss utsträckning. Utredningen hänvisar till 
forskning som visar på att en bilpoolsbil kan ersätta flera privatägda bilar och då flera 
hushåll delar på användningen kan nyttjandegraden av bilparken öka och bidra till att 
frigöra parkeringsytor. År 2019 fanns totalt 4,9 miljoner personbilar i trafik i Sverige.  
Av dessa var drygt 2 400 bilar i kommersiella och kooperativa bilpooler, med 123 000 
medlemmar. Utredningen antar att de föreslagna åtgärderna bidrar till ytterligare 600 
delningsfordon och 5 400 medlemmar i motorfordonspooler på lång sikt, jämfört med 
nuläget. Koldioxidutsläppen väntas med de föreslagna åtgärderna minska med omkring 
1620 ton per år i Sverige på lång sikt. År 2019 uppgick utsläppen av växthusgaser från 
inrikes transporter till ungefär 16,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar 
ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Personbilarna bidrar mest och släpper ut 
mer än hälften av inrikestransporternas utsläpp, cirka 10 miljoner ton 
koldioxidkvivalenter3. Förvaltningen anser att förväntad minskning 1620 ton per år) av 
koldioxidutsläpp inte är tillräcklig för att uppnå lokala, regionala och nationella miljömål. 
1620 ton koldioxid motsvarar 0,016 procent av de totala utsläppen för personbilar i 
Sverige år 2019. 

Bedömning ur social dimension 
Nedan redogörs för de aspekter som påverkar den sociala hållbarheten. 

 
3 Listening to Sharing Economy Initiatives, Wagner, T., Kuhndt, M., Lagomarsino, J. and Mattar, 
H. (2015) 
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Förväntad inverkan på invånarnas hälsa 
Luftföroreningar är det främsta miljöhotet mot hälsan i Europa. 400 000 dödsfall i Europa 
orsakas varje år av luftföroreningar4.  

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet 
påvisat att det i Sverige dör cirka 7 600 personer i förtid varje år på grund av 
luftföroreningar och exponeringen för framförallt kväveoxid och partiklar (exempelvis 
från dubbdäck). Dock är det den växande stadsbefolkningen som utsätts för den mer 
förorenade luften i städernas centrala områden. De sammanlagda hälsoeffekterna 
beräknas kosta samhället motsvarande 56 miljarder kronor varje år5.   

Förvaltningen anser att utredningens åtgärder (frivillig reservation av parkeringsplatser 
och nationell informationsinsats) kan ha en viss positiv inverkan på människors hälsa som 
en följd av färre körsträckor och minskade koldioxidutsläpp. 

Förväntad inverkan för rörelsehindrade 
Enligt utredningen kan en effekt av förslaget om att reservera parkeringsplatser på kort 
sikt vara en viss undanträngning av ”lediga” parkeringsytor för privatägda bilar. De 
föreslagna åtgärderna bedöms av utredningen inte ha någon inverkan på omfattningen av 
parkeringsplatser för rörelsehindrade.  

  

 
4 Healthy environment, healthy lives: how the environment influences healthand well-being in 
Europe, EEA Report No 21/2019 

 
5 Pressmeddelande, IVL Svenska Miljöinstitutet 

https://www.ivl.se/toppmeny/press/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelanden/2018-06-18-7-600-beraknas-do-i-fortid-varje-ar-pa-grund-av-luftfororeningar.html


 

Göteborgs Stad Konsument- och medborgarservice, tjänsteutlåtande 5 (9) 
   
   

Ärendet  
Kommunstyrelsen har gett nämnden för konsument- och medborgarservice möjlighet att 
yttra sig över remiss från Infrastrukturdepartementet Motorfordonspooler – på väg mot 
ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22) senast den 27 maj 2021. 

Förvaltningen har bedömt förslagen i remissen och tagit fram förslag till svar som 
redovisas i detta tjänsteutlåtande. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att tillsätta en särskild utredning med uppdrag 
att lämna förslag om hur bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster, så kallade 
bilpoolstjänster, ska kunna främjas. Huvudmotivet med förslagen är enligt 
kommittédirektivet till utredningen att stimulera till en cirkulär ekonomi med mer 
resurseffektiva persontransporter. Av kommittédirektivet framgår också att miljöaspekter, 
minskade trafikvolymer och effektivitet i transportsystemet är anledningen till att 
regeringen vill främja användningen av bilpoolstjänster. Regeringen hänvisar i 
kommittédirektivet till en tidigare utredning Från värdekedja till värdecykel – så får 
Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22), som funnit positiva effekter av 
bilpooler på både energi- och klimat samt resurseffektivitet och ytanvändning. 
Infrastrukturdepartementet har nu skickat utredningen Motorfordonspooler – på väg mot 
ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22) på remiss.   

I första hand undersökte utredningen förutsättningarna för en reducerad 
mervärdesskattesats på bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster. Då detta inte bedömdes 
vara möjligt enligt EU-rätten, undersöktes andra sätt att främja dessa tjänster än inom 
ramen för skattesystemet. Utredningen övervägde också vilka fordonskrav som ska ställas 
samt definierade begreppet bilpoolstjänst6, utifrån vilken verksamhet som ska gynnas och 
tjänst som ska omfattas för att uppnå mer resurseffektiva transporter.   

År 2019 fanns enligt utredningen totalt 4,9 miljoner personbilar i trafik i Sverige. Av 
dessa var drygt 2 400 bilar i kommersiella och kooperativa bilpooler, med 123 000 
medlemmar.  

Enligt utredningen visar flera studier att de hushåll som använder bilpool idag har 
förhållandevis hög inkomst, hög utbildning och är överrepresenterade bland yngre 
användare.  

Efterfrågan på bildelningstjänster är enligt utredningen idag som störst i tätbebyggda 
områden där kostnaderna för parkering är förhållandevis höga. Utredningen poängterar att 
motorfordonspoolerna inte ska ses enbart som ett storstadsfenomen och att definitionen 
bör ta ett nationellt perspektiv. Kommersiella bilpooler behöver emellertid enligt 
utredningen vara förhållandevis stora för att uppnå lönsamhet, vilket gör att de ofta 
återfinns i tätbebyggda stadsmiljöer, där kundunderlag och efterfrågan är tillräckligt stora.  

  

 
6 Utredningen föreslår att begreppet motorfordonspoooler används som benämning på de aktuella 
tjänsterna, då bilar såväl som motorcyklar och mopeder ska omfattas av definitionen.  
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Remitterande myndighets förslag 
Utredningen föreslår att begreppet motorfordonspooler används som benämning på de 
aktuella tjänsterna, då bilar såväl som motorcyklar och mopeder ska omfattas av 
definitionen. Motorfordonspooler innebär att ett antal hushåll turas om att använda ett 
mindre antal fordon, det vill säga att de delar på användningen av fordonen. En ny lag om 
motorfordonspooler föreslås införas, som syftar till att främja användningen av dessa 
pooler och beteckningen delningsfordon föreslås användas för fordonen. Med 
motorfordonspooler avses en tjänst: 

1. där registrerade användare delar på användningen av ett eller flera motorfordon 
med undantag för moped klass II. 

2. som är allmänt tillgänglig. 

3. där fordonen ska kunna hyras under en begränsad, kortare tid och där hyresavtal 
inte ska behöva ingås vid varje användningstillfälle. 

4. som tillhandahålls av en juridisk person. 

De föreslagna kriterierna innebär att traditionell biluthyrning och peer-to-peer tjänster 
inte omfattas av definitionen. Peer-to-peer tjänster innebär att privatpersoner hyr ut 
motorfordon till varandra via en förmedlingstjänst. Dessa tjänster undantas från 
definitionen, bland annat på grund av begränsad forskning kring hur dessa tjänster 
påverkar till exempel bilanvändningen och miljön. Samtidigt betonar utredningen att 
dessa pooler kan ha lättare att etablera sig utanför storstäderna och att de kan bidra till 
beteendeförändringar genom bland annat bättre tillgänglighet och enkelhet. Utredningen 
konstaterar också att peer-to-peer tjänster erbjuder ett större urval av fordon, alltifrån 
små, billiga personbilar till större bilar i lyxsegmentet. I den franska definitionen av 
bilpooler ingår peer-to-peer tjänster och Tyskland ska under året utvärdera om de ska 
inkluderas även i deras definition. 

Utredningen bedömer att det inte är förenligt med EU-rätten att sänka mervärdesskatten 
på tillhandahållande av tjänster som utgör motorfordonspooler, då de inte omfattas av 
begreppet ”persontransporter och medfört bagage” i mervärdesskattedirektivet. 
Utredningen föreslår istället följande (andra) sätt att främja motorfordonspooler:  

1. Att kommunerna ska ges möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter reservera 
parkeringsplatser för delningsfordon på allmän platsmark.7  

2. Att regeringen ger i uppdrag till Trafikverket att tillsammans med 
Konsumentverket och Naturvårdsverket genomföra en informationssatsning.  

De föreslagna åtgärderna väntas enligt utredningen bidra positivt till flera av regeringens 
miljömål, såsom begränsad klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. Detta 
genom att de föreslagna åtgärderna på lång sikt8 kommer att bidra till ytterligare 600 
delningsfordon och 5 400 medlemmar i motorfordonspooler, jämfört med nuläget. 

 
7 Utredningen rekommenderar inte att kommunerna ska ges möjlighet att reservera 
parkeringsplatser för specifika delningsfordon som tillhör ett visst företag. Utredningen 
rekommenderar inte heller att kommuner ges möjlighet att sänka parkeringsavgifter för 
delningsfordon.  
8 Utredningen specificerar inte vad de menar med ”på lång sikt”.  
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Koldioxidutsläppen väntas med de föreslagna åtgärderna minska med omkring 1620 ton 
per år på lång sikt. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på regeringens ambition att främja bil-, motorcykel- och 
mopedpoolstjänster utifrån möjligheten att ändra konsumtionsbeteenden, öka 
nyttjandegraden av befintliga resurser, minska framtida behov av nytillverkade bilar samt 
minska den sammantagna bilanvändningen och körsträckorna.  

Förvaltningen har nedanstående synpunkter på den föreslagna definitionen av 
motorfordonspooler och de två föreslagna åtgärderna i utredningen, som syftar till att 
gynna motorfordonspooler.    

Förvaltningen bedömer att de föreslagna åtgärderna i viss utsträckning kan öka tillgången 
till och intresset för delningsfordon för fler invånare, bland annat i Göteborg. I viss 
utsträckning bedömer också förvaltningen att en beteendeförändring kan uppnås av de 
föreslagna åtgärderna, genom till exempel ökad tillgänglighet och enkelhet att nyttja och 
parkera delningsfordon. Förvaltningen vill understryka att en kännbar och positiv effekt 
endast kan uppstå om dessa två mjuka och hårda styrmedel kombineras. Det finns 
vetenskapliga belägg för att information som enskilt styrmedel får mycket liten effekt vad 
gäller förändrade konsumtionsbeteenden, då de fysiska förutsättningarna exempelvis 
utbud, framförallt bestämmer individers handlingsutrymme.  

Förvaltningen bedömer att den positiva effekten på nationella miljömål som utredningen 
uppskattar att de föreslagna åtgärderna skulle leda till, är alltför liten för att motivera 
kostnaden för att genomföra en lagändring och kostnaderna för kommunerna. 
Förvaltningen bedömer att åtgärdsförslagen varken är tillräckligt styrande eller 
uppskalningsbara för att bidra till en betydande samhällsnytta. 

Förvaltningen efterfrågar ytterligare komplettering med innovativa och kraftfulla åtgärder 
med potential att ge betydligt större samhällsnytta än vad de föreslagna åtgärderna väntas 
ge. Några exempel återfinns nedan.  

1. Förvaltningen anser att resurser ska fokuseras på att påverka EU-rätten med syfte 
att ändra grundformuleringen i EU-rätten och/eller att Sveriges definition av 
motorfordonspooler godkänns inom gällande EU-rätt. För att det ska vara möjligt 
att sänka mervärdesskatten på dessa tjänster inom gällande EU-rätt krävs att 
tjänsterna kan anses omfattas av begreppet ”persontransporter och medfört 
bagage” i mervärdesskattedirektivet.  

2. Förvaltningen rekommenderar att utredningens förslag kompletteras med 
åtgärdsförslag som har potential att stimulera ökad delning i små och medelstora 
kommuner. Vilket också gynnar storstäderna, exempelvis pendlar dagligen 
120 000 personer in till Göteborg och drygt 50 000 personer pendlar ut 
Majoriteten av de som dagligen pendlar in till Göteborg från omgivande 
kommuner reser med bil (Översiktsplanen Göteborg). 
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Som nämns ovan poängterar utredningen att motorfordonspoolerna inte ska ses 
enbart som ett storstadsfenomen och att definitionen bör ta ett nationellt 
perspektiv. Utifrån den föreslagna definitionen och de föreslagna åtgärderna i 
utredningen bedömer förvaltningen att motorfordonspooler kommer att fortsätta 
vara ett storstadsfenomen med begränsad uppskalningspotential. Befintliga 
åtgärdsförslag bör därför kompletteras med åtgärder som stimulerar till ökad 
delning även i små och medelstora kommuner. Förvaltningen rekommenderar 
därför att peer-to-peer tjänster bör ingå i definitionen av motorfordonspooler. 
Sådana kan enligt utredningen ha lättare att etablera sig utanför storstäderna och 
kan bidra till beteendeförändringar även i dessa delar av landet. Förvaltningen 
anser också att dessa bör stimuleras med ytterligare åtgärder och styrmedel. 

3. Enligt förslaget ska regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, 
få meddela föreskrifter om miljö- och trafiksäkerhetskrav för delningsfordon. Ur 
ett cirkulärekonomiskt perspektiv anser förvaltningen att även kvalitetskrav på 
fordonen ska kunna föreskrivas, så att fordonen håller för delning och 
högfrekvent användning av flera olika personer med olika körvana. Detta inte 
minst om vissa former av snabbgående elsparkcyklar och liknande fordon ska 
inkluderas i ett senare skede.  

4. Mobilitetstjänster så som bilpool är ytterst beroende av den lokala kontexten och 
det lokala utbudet av tjänster. Tidigare informationsinsatser som hänvisas till i 
utredningen har handlat om generell och nationell information som varit relevant 
och viktig oavsett var konsumenten bor. En nationell informationssatsning är 
positivt och kan påverka normer till viss del men möjligheten att nyttja 
motorfordonspooler är beroende av det lokala utbudet och lokala förutsättningar. 
Därför bör också informationssatsningar vara anpassade och ske lokalt för att 
vara relevant för mottagaren. I utredningen nämns den lokala 
konsumentrådgivningen som en lämplig aktör för att sprida lokal information, 
något som kommer krävas då konsumentens förutsättningar kommer variera stort 
från kommun till kommun. Där lokal konsumentrådgivning inte finns kan frågan 
passa budget- och skuldrådgivningen. Att informera om kostnader för bil och 
alternativ är en del av denna rådgivningsfunktion, som dessutom finns tillgänglig 
i varje kommun. Förvaltningen anser att informationssatsning på nationell nivå är 
positivt men de lokala informationssatsningarna är desto viktigare. 

Den lokala och nationella informationen bör inkludera villkor kring uthyrning 
och öka kunskapen om användarnas skyldigheter och rättigheter vad gäller 
hyresavtal. Ur ett juridiskt avtalsperspektiv är användningen av en bil från en 
bilpool att likställa med ett hyresvtal. 
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5. I avtalsförhållandet mellan motorfordonspoolsägaren och användaren finns på 
ena sidan en konsument och på andra sidan många gånger ett större privat 
företag. I utredningen saknas en genomgång av vilket skydd konsumenten har 
och hur detta kan stärkas. I praktiken saknas det helt specifik lagstiftning för 
denna typ av avtalsrelation. För att kunna främja ett ökat användande krävs att 
användarna känner sig trygga med tjänsten. I många liknande 
konsumentsituationer har konsumenten fått ett starkare skydd, exempelvis genom 
konsumentköp- och konsumenttjänstlagen. Detta är en aspekt som inte nämns i 
utredningen. Avtalsrelationen blir lätt ojämlik, något som syns redan idag i de 
villkor som erbjuds hos många bilpooler. Konsumenten står många gånger för 
orealistiska kostnader vid mindre skador och hur ansvaret för skador och fel ska 
fördelas är många gånger otydligt. Detta riskerar att leda till att ett större ansvar 
än nödvändigt läggs över på konsumenten som får ta en större ekonomisk risk än 
vad som är motiverat. Detta bekräftades i den statliga utredningen 
”Delningsekonomi – på användarnas villkor”: Utredningen har, i användarledet, 
trots allt identifierat hinder mot en tillväxt av delningsekonomin i Sverige, som i 
första hand kan relateras till osäkerheter i stora delar av befolkningen om 
gällande rättsregler, partsförhållanden, tillgång till tvistlösning och plattformarnas 
ställning. Därför rekommenderar förvaltningen att utredningens förslag 
kompletteras med åtgärder för att förstärka konsumenten och användarens 
rättigheter.  
 

 

 

Lotta Sjöberg 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Karim Zendegani 

 

Verksamhetschef Hållbar utveckling 
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§ 120 Dnr 2021-4973  
Yttrande till kommunstyrelsen över remiss 
Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av 
motorfordon, Infrastrukturdepartementet (SOU 2020:22), 
0535/21 

Beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remiss Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon 
(SOU 2020:22), till kommunstyrelsen. 

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-06 med bilaga. 

Tilläggsyrkande från V och MP daterat 2021-05-17. 

Yrkanden 
Helena Norin (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från V och MP. 

Peter Danielsson och Gustaf Göthberg yrkar bifall till miljöförvaltningens förslag samt 
avslag på tilläggsyrkandet från V och MP. 

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller 
förvaltningens förslag. 

Ordförande ställer därefter proposition på bifall till tilläggsyrkandet från V och MP mot 
avslag och finner att nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd omröstningsordning är: ”Ja” för avslag på tilläggsyrkandet från V och MP, 
”Nej” för bifall till tilläggsyrkandet från V och MP. 

Följande röstar ja: Gustaf Göthberg (M), Peter Danielsson (D), Ellen Österberg (L), Ulrika 
Asztély Nilsson (D), Tony Liljendahl (SD) och Emmyly Bönfors Jansson (C). 

Följande röstar nej: Conny Källström (S), Gunvor Bergkvist (V), Helena Norin (MP), 
Kochar Wallad Begi (S) och Lena Hammarström (V). 

Miljö- och klimatnämnden beslutar med 6 röster mot 5 att avslå tilläggsyrkandet från V 
och MP. 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-05-18 



 

 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-05-18 
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§ 120 forts. 
Protokollsanteckning 
Ledamöterna från V och MP antecknar följande till protokollet: 
Att reservera parkeringsplatser för delningsfordon hade medfört en mer effektiv 
användning av stadens begränsade parkeringsyta då varje bil används av fler personer än 
privatägda bilar. För en relativt billig peng (under 1 miljon om året) kan vi gynna ett mer 
hållbart transportmönster. Det är inte en stor kostnad för en stad i Göteborgs storlek, ej 
heller satt i relation till parkeringsbolagets årsomsättning på över 500 miljoner kronor. 

Vi instämmer i att förslaget i utredningen inte är optimalt eftersom att man har valt att 
tillämpa en sträng tolkning av EU-rätten vilket gör att motorfordonspooler inte kan 
mervärdesbeskattas. Det är också synd att man i utredningen har avgränsat sig från att se 
över hur peer-to-peer och andra former för delningsfordon kan gynnas. Men trots detta 
ser vi att lagförslaget skulle leda till en positiv utveckling när det gäller delningsfordon 
och kostnaden för Göteborg är liten sett till vilken vinst det är om fler Göteborgare går 
med i motorfordonspooler istället för att ha privatägda bilar. EU-rättens definition av 
“persontransporter och medfört bagage” behöver uppdateras. Men tills det är gjort bör vi 
fokusera på åtgärder som vi kan få på plats snabbare - som att reservera parkeringsyta för 
motorfordonspooler. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 
2021-05-21 
 

Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2021-05-24. 
 

Sekreterare 
Sara Alander 

 

 

Ordförande 
Emmyly Bönfors Jansson (C) 

Justerande 
Helena Norin (MP) 
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Tilläggsyrkande angående – Yttrande till 
kommunstyrelsen över remiss 
Motorfordonspooler – på väg mot ökad 
delning av motorfordon 
 

Förslag till beslut 
 
 

1. Miljö-och klimatnämnden beslutar att komplettera yttrandet med följande tillägg: 
 

”Att reservera parkeringsplatser för delningsfordon hade medfört en mer effektiv 
användning av stadens begränsade parkeringsyta då varje bil används av fler personer än 
privatägda bilar. För en relativt billig peng (under 1 miljon om året) kan vi gynna ett mer 
hållbart transportmönster. Det är inte en stor kostnad för en stad i Göteborgs storlek, ej 
heller satt i relation till parkeringsbolagets årsomsättning på över 500 miljoner kronor. 
 
EU-rättens definition av “persontransporter och medfört bagage” behöver uppdateras. 
Men tills det är gjort bör vi fokusera på åtgärder som vi kan få på plats snabbare - som att 
reservera parkeringsyta för motorfordonspooler.” 
 
 
 
Yrkandet 
Det är mycket förvånande att förvaltningen ställer sig så negativa lagförslaget. Vi håller 
med om att förslaget inte är optimalt eftersom att man har valt att tillämpa en sträng 
tolkning av EU-rätten vilket gör att motorfordonspooler inte kan mervärdesbeskattas. Det 
är också synd att man i utredningen har avgränsat sig från att se över hur peer-to-peer och 
andra former för delningsfordon kan gynnas.  
 
Men trots detta ser vi att lagförslaget skulle leda till en positiv utveckling när det gäller 
delningsfordon och kostnaden för Göteborg är liten sett till vilken vinst det är om fler 
Göteborgare går med i motorfordonspooler istället för att ha privatägda bilar. 
 
 
 

 

Miljö- och klimatnämnden  
  
  
Tilläggsyrkande 
Datum 2021-05-16 
 

(V,MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss 
Motorfordonspooler – på väg mot ökad 
delning av motorfordon, Infrastruktur-
departementet (SOU 2020:22), 0535/21 
Förslag till beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remiss Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon 
(SOU 2020:22), till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över remiss 
från Infrastrukturdepartementet Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av 
motorfordon (SOU 2020:22). Utredningens uppdrag var att föreslå hur bil-, motorcykel- 
och mopedpoolstjänster ska kunna främjas.  

I första hand tittade utredningen på förutsättningarna för en reducerad 
mervärdesskattesats på sådana tjänster. Då detta inte bedömdes vara möjligt enligt EU-
rätten, undersöktes andra sätt att främja bilpoolstjänster än inom ramen för 
skattesystemet. Utredningen kom fram till två förslag:  

1. Att kommunerna ska ges möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter reservera 
parkeringsplatser för delningsfordon på allmän platsmark.  

2. Att regeringen ger i uppdrag till Trafikverket att tillsammans med Konsumentverket 
och Naturvårdsverket genomföra en informationssatsning.  

År 2019 var drygt 2 400 av landets totalt 4,9 miljoner bilar med i kommersiella och 
kooperativa bilpooler, med 123 000 medlemmar. Åtgärdsförslagen väntas enligt 
utredningen på lång sikt1 bidra till ytterligare 600 delningsfordon och 5 400 medlemmar i 
motorfordonspooler.  

Förvaltningen bedömer att den positiva effekten på nationella miljömål, som utredningen 
uppskattar att de föreslagna åtgärderna skulle leda till, är alltför liten för att motivera 
kostnaden för att genomföra en lagändring och de beräknade kostnadsökningarna för 
kommunerna. Förvaltningen efterfrågar ytterligare innovativa och kraftfulla åtgärder, 
såsom att fokusera på att påverka EU-rätten, för att möjliggöra reducering av 

 
1 Utredningen specificerar inte vad de menar med ”på lång sikt”.  

 
Miljöförvaltningen 

 
  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-05-06  
Diarienummer 2021-4973 
 

Handläggare  
Nina Wolf 
Telefon:  031-36 80 811  
E-post: nina.wolf@miljo.goteborg.se 
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mervärdesskatten. Förvaltningen bedömer att de föreslagna åtgärderna kan få viss effekt i 
större städer, såsom i Göteborg, men rekommenderar att utredningens förslag 
kompletteras med åtgärdsförslag som har potential att stimulera ökad delning i små och 
medelstora kommuner. Förvaltningen anser därför till exempel att så kallade peer-to-peer 
pooler bör ingå i definitionen av motorfordonspooler, och att dessa bör stimuleras med 
ytterligare åtgärder och styrmedel. Peer-to-peer pooler innebär att privatpersoner hyr ut 
motorfordon till varandra via en förmedlingstjänst. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kostnaderna för kommunerna väntas enligt utredningen uppgå till totalt 2,7 miljoner 
kronor per år under en tioårsperiod, främst för administration och att reservera och skylta 
parkeringsplatser för delningsfordon. Utredningen antar att de flesta av de reserverade 
parkeringsplatserna kommer att inrättas i områden där befolkningstätheten är hög och 
tillgången till kollektivtrafik är god. De förväntade kostnaderna för att reservera 
parkeringsplatser berör därför främst storstäderna, däribland Göteborg, och dess 
närförorter samt andra större städer. Förvaltningen bedömer därmed att kostnaden för 
Göteborgs Stad kommer att understiga 1 miljon kronor per år.  

De föreslagna åtgärderna bedöms av utredningen kunna medföra en mindre 
sysselsättningsökning i bilpoolsföretagen, med omkring 10-15 heltidstjänster i Sverige 
som helhet. Förvaltningen kan därmed konstatera att de föreslagna åtgärderna inte 
förväntas bidra till betydande ökad sysselsättning.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Enligt utredningen förväntas de föreslagna åtgärderna minska den sammantagna 
bilanvändningen och körsträckorna med bil i viss utsträckning. Utredningen hänvisar till 
forskning som visar på att en bilpoolsbil kan ersätta flera privatägda bilar och då flera 
hushåll delar på användningen kan nyttjandegraden av bilparken öka och bidra till att 
frigöra ytor som idag används för parkering.  

Bedömningen ur den ekologiska dimensionen utvecklas vidare under rubriken 
Förvaltningens bedömning.  

Bedömning ur social dimension 
Enligt utredningen kan en effekt av förslaget om att reservera parkeringsplatser på kort 
sikt vara en viss undanträngning av ”lediga” parkeringsytor för privatägda bilar. De 
föreslagna åtgärderna bedöms av utredningen inte ha någon inverkan på omfattningen av 
parkeringsplatser för rörelsehindrade.  

Bilagor 
1. Remiss Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 

2020:22) 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över remiss 
från Infrastrukturdepartementet Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av 
motorfordon (SOU 2020:22) senast den 27 maj 2021.  

Miljöförvaltningen har bedömt förslagen i remissen och tagit fram förslag till yttrande 
som redovisas i detta tjänsteutlåtande. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att tillsätta en särskild utredning med uppdrag 
att lämna förslag om hur bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster, så kallade 
bilpoolstjänster, ska kunna främjas. Huvudmotivet med förslagen är enligt 
kommittédirektivet till utredningen att stimulera till en cirkulär ekonomi med mer 
resurseffektiva persontransporter. Av kommittédirektivet framgår också att miljöaspekter, 
minskade trafikvolymer och effektivitet i transportsystemet är anledningen till att 
regeringen vill främja användningen av bilpoolstjänster. Regeringen hänvisar i 
kommittédirektivet till en tidigare utredning Från värdekedja till värdecykel – så får 
Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22), som funnit positiva effekter av 
bilpooler på både energi- och klimat samt resurseffektivitet och ytanvändning. 
Infrastrukturdepartementet har nu skickat utredningen Motorfordonspooler – på väg mot 
ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22) på remiss.   

I första hand undersökte utredningen förutsättningarna för en reducerad 
mervärdesskattesats på bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster. Då detta inte bedömdes 
vara möjligt enligt EU-rätten, undersöktes andra sätt att främja dessa tjänster än inom 
ramen för skattesystemet. Utredningen övervägde också vilka fordonskrav som ska ställas 
samt definierade begreppet bilpoolstjänst2, utifrån vilken verksamhet som ska gynnas och 
tjänst som ska omfattas för att uppnå mer resurseffektiva transporter.   

År 2019 fanns enligt utredningen totalt 4,9 miljoner personbilar i trafik i Sverige. Av 
dessa var drygt 2 400 bilar i kommersiella och kooperativa bilpooler, med 123 000 
medlemmar.  

Enligt utredningen visar flera studier att de hushåll som använder bilpool idag har 
förhållandevis hög inkomst, hög utbildning och är överrepresenterade bland yngre 
hushåll.  

Efterfrågan på bildelningstjänster är enligt utredningen idag som störst i tätbebyggda 
områden där kostnaderna för parkering är förhållandevis höga. Utredningen poängterar att 
motorfordonspoolerna inte ska ses enbart som ett storstadsfenomen och att definitionen 
bör ta ett nationellt perspektiv. Kommersiella bilpooler behöver emellertid enligt 
utredningen vara förhållandevis stora för att uppnå lönsamhet, vilket gör att de ofta 
återfinns i tätbebyggda stadsmiljöer, där kundunderlag och efterfrågan är tillräckligt stora.  

  

 
2 Utredningen föreslår att begreppet motorfordonspooler används som benämning på de aktuella 
tjänsterna, då bilar såväl som motorcyklar och mopeder ska omfattas av definitionen.  
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Remitterande myndighets förslag 
Utredningen föreslår att begreppet motorfordonspooler används som benämning på de 
aktuella tjänsterna, då bilar såväl som motorcyklar och mopeder ska omfattas av 
definitionen. Motorfordonspooler innebär att ett antal hushåll turas om att använda ett 
mindre antal fordon, det vill säga att de delar på användningen av fordonen. En ny lag om 
motorfordonspooler föreslås införas, som syftar till att främja användningen av dessa 
pooler och beteckningen delningsfordon föreslås användas för fordonen. Med 
motorfordonspooler avses en tjänst: 

1. där registrerade användare delar på användningen av ett eller flera motorfordon med 
undantag för moped klass II; 

2. som är allmänt tillgänglig; 
3. där fordonen ska kunna hyras under en begränsad, kortare tid och där hyresavtal inte 

ska behöva ingås vid varje användningstillfälle; och  
4. som tillhandahålls av en juridisk person. 

De föreslagna kriterierna innebär att traditionell biluthyrning och peer-to-peer pooler inte 
omfattas av definitionen. Peer-to-peer pooler innebär att privatpersoner hyr ut 
motorfordon till varandra via en förmedlingstjänst. Dessa tjänster undantas från 
definitionen, bland annat på grund av begränsad forskning kring hur dessa pooler 
påverkar till exempel bilanvändningen och miljön. Samtidigt betonar utredningen att 
dessa pooler kan ha lättare att etablera sig utanför storstäderna och att de kan bidra till 
beteendeförändringar genom bland annat bättre tillgänglighet och enkelhet. Utredningen 
konstaterar också att peer-to-peer pooler erbjuder ett större urval av fordon, alltifrån små, 
billiga personbilar till större bilar i lyxsegmentet. I den franska definitionen av bilpooler 
ingår peer-to-peer pooler och Tyskland ska under året utvärdera om de ska inkluderas 
även i deras definition. 

Utredningen bedömer att det inte är förenligt med EU-rätten att sänka mervärdesskatten 
på tillhandahållande av tjänster som utgör motorfordonspooler, då de inte omfattas av 
begreppet ”persontransporter och medfört bagage” i mervärdesskattedirektivet. 
Utredningen föreslår istället följande (andra) sätt att främja motorfordonspooler:  

1. Att kommunerna ska ges möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter reservera 
parkeringsplatser för delningsfordon på allmän platsmark.3  

2. Att regeringen ger i uppdrag till Trafikverket att tillsammans med Konsumentverket 
och Naturvårdsverket genomföra en informationssatsning.  

De föreslagna åtgärderna väntas enligt utredningen bidra positivt till flera av regeringens 
miljömål, såsom begränsad klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. Detta 
genom att de föreslagna åtgärderna på lång sikt4 kommer att bidra till ytterligare 600 
delningsfordon och 5 400 medlemmar i motorfordonspooler, jämfört med nuläget. 
Koldioxidutsläppen väntas med de föreslagna åtgärderna minska med omkring 1620 ton 
per år på lång sikt. 

 
3 Utredningen rekommenderar inte att kommunerna ska ges möjlighet att reservera 
parkeringsplatser för specifika delningsfordon som tillhör ett visst företag. Utredningen 
rekommenderar inte heller att kommuner ges möjlighet att sänka parkeringsavgifter för 
delningsfordon.  
4 Utredningen specificerar inte vad de menar med ”på lång sikt”.  
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på regeringens ambition att främja bil-, motorcykel- och 
mopedpoolstjänster utifrån möjligheten att ändra konsumtionsbeteenden, öka 
nyttjandegraden av befintliga resurser, minska framtida behov av nytillverkade bilar samt 
minska den sammantagna bilanvändningen och körsträckorna.  

Förvaltningen har nedanstående synpunkter på den föreslagna definitionen av 
motorfordonspooler och de två föreslagna åtgärderna i utredningen, som syftar till att 
gynna motorfordonspooler.    

Förvaltningen bedömer att de föreslagna åtgärderna i viss utsträckning kan öka tillgången 
till och intresset för delningsfordon för fler invånare, bland annat i Göteborg. I viss 
utsträckning bedömer också förvaltningen att en beteendeförändring kan uppnås av de 
föreslagna åtgärderna, genom till exempel ökad tillgänglighet och enkelhet att nyttja och 
parkera delningsfordon.  

Förvaltningen bedömer emellertid att den positiva effekten på nationella miljömål som 
utredningen uppskattar att de föreslagna åtgärderna skulle leda till, är alltför liten för att 
motivera kostnaden för att genomföra en lagändring och kostnaderna för kommunerna. 
Förvaltningen bedömer att åtgärdsförslagen varken är tillräckligt styrande eller 
uppskalningsbara för att bidra till en betydande samhällseffekt.  

Förvaltningen efterfrågar ytterligare komplettering med innovativa och kraftfulla åtgärder 
med potential att ge betydligt större samhällsnytta än vad de föreslagna åtgärderna väntas 
ge. Två exempel återfinns nedan.  

1. Förvaltningen anser att resurser ska fokuseras på att påverka EU-rätten med syfte att 
ändra grundformuleringen i EU-rätten och/eller att Sveriges definition av 
motorfordonspooler godkänns inom gällande EU-rätt. För att det ska vara möjligt att 
sänka mervärdesskatten på dessa tjänster inom gällande EU-rätt krävs att tjänsterna 
kan anses omfattas av begreppet ”persontransporter och medfört bagage” i 
mervärdesskattedirektivet.  

2. Förvaltningen rekommenderar att utredningens förslag kompletteras med 
åtgärdsförslag som har potential att stimulera ökad delning i små och medelstora 
kommuner. Som nämns ovan poängterar utredningen att motorfordonspoolerna inte 
ska ses enbart som ett storstadsfenomen och att definitionen bör ta ett nationellt 
perspektiv. Utifrån den föreslagna definitionen och de föreslagna åtgärderna i 
utredningen bedömer förvaltningen att motorfordonspooler kommer att fortsätta vara 
ett storstadsfenomen med begränsad uppskalningspotential. Befintliga åtgärdsförslag 
bör därför kompletteras med åtgärder som stimulerar till ökad delning även i små och 
medelstora kommuner. Förvaltningen rekommenderar därför att peer-to-peer pooler 
bör ingå i definitionen av motorfordonspooler. Sådana kan enligt utredningen ha 
lättare att etablera sig utanför storstäderna och kan bidra till beteendeförändringar 
även i dessa delar av landet. Förvaltningen anser också att dessa bör stimuleras med 
ytterligare åtgärder och styrmedel. 

Enligt förslaget ska regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, få 
meddela föreskrifter om miljö- och trafiksäkerhetskrav för delningsfordon. Ur ett 
cirkulärekonomiskt perspektiv anser förvaltningen att även kvalitetskrav på fordonen ska 
kunna föreskrivas, så att fordonen håller för delning och högfrekvent användning av flera 
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olika personer med olika körvana. Detta inte minst om vissa former av snabbgående 
elsparkcyklar och liknande fordon ska inkluderas i ett senare skede.  

För att möjliggöra ökad effekt av den föreslagna informationssatsningen i utredningen 
föreslår förvaltningen att den tydligt och aktivt bör inkludera även andra målgrupper, än 
redan befintliga användargrupper, som är yngre hushåll med hög inkomst och hög 
utbildning.  

 

 

 

Anna Ledin 

Direktör 

Henriette Söderberg  

Avdelningschef 
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Yttrande över remissen Dnr 0535/21 
”Motorfordonspooler - på väg mot ökad 
delning av motorfordon. (SOU2020:22) 
Sammanfattning 
Trafikkontoret ställer sig positiv till att arbete genomförs i syfte att främja användandet av 
motorfordonspooler, men som förslaget om att kunna reservera parkeringsplatser för 
fordonstypen delningsfordon på allmän plats är en åtgärd som trafikkontoret tycker är för 
svag för att ge genomslag på bilinnehavet och antalet resor med bil. Trafikkontoret önskar 
istället kraftigare verktyg för att kunna genomföra åtgärder för att minska privatbilismen. 
Exempel på en sådan typ av åtgärd som önskas är att kommunen ges möjlighet att kunna 
reservera parkeringsplatser för fasta poolbilar på allmän plats. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget bedöms innebära att stadens kostnader ökar. Utifrån hur förslaget är formulerat 
behöver staden ordna en organisation för att sköta utfärdandet av parkeringstillstånd för 
delningsfordon, placera ut nya vägmärken där poolbilsföretagen önskar att stadens ska 
reservera parkeringsplatser för dem och övervaka dessa. Vidare, innebär reservation av 
parkering kostnader för samhället i form av att det inte längre är möjligt att samnyttja 
parkeringen för flera ändamål än parkering för delningsfordon. Som exempel blir det inte 
möjligt för andra fordon att använda platserna även fast det finns ett överskott av lediga 
parkeringsplatser för delningsfordon och det blir då onödig konkurrens om övriga platser. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Det är oklart hur förslaget påverkar den ekologiska dimensionen. Anledningen till att det 
är oklart är för att förslaget framförallt gynnar de friflytande bilpoolerna och evidensen är 
små för att denna typ av bilpool innebär att fler väljer att använda bilpool istället för egen 
bil. Därutöver har friflytande motorfordonspooler visat användas för resor som annars 
hade skett med kollektivtrafiken. 

Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Trafikkontoret 
 

  
  

Yttrande 
Utfärdat 2021-05-27 
Diarienummer 01689/21 
 

Handläggare 
Oskar Löf/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 031-368 24 91 
E-post: Oskar.lof@trafikkontoret.goteborg.se  



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret 2 (4) 
   
   

Ärendet  
Stadsledningskontoret har remitterat "Motorfordonspooler- på väg mot ökad delning av 
motorfordon” till trafikkontoret. Trafikkontoret ombeds yttra sig senast 2021-05-27. 
Remissen besvaras med ett kontorsyttrande eftersom remisstiden är för kort för att medge 
nämndbehandling. 

Beskrivning av ärendet 
Remissen gäller en utredning som har haft i uppdrag att lämna förslag på om hur bil-, 
motorcykel- och mopedpoolstjänster, s.k. motorfordonspooler, ska kunna främjas. I 
uppdraget har det ingått att i första hand undersöka förutsättningarna för en reducerad 
mervärdesskattesats på sådana tjänster. Om det inte bedöms vara möjligt har utredningens 
uppdrag i andra hand varit att undersöka och föreslå andra sätt att främja bilpooltjänster; 
som exempelvis att reservera parkeringsplatser för fordon av fordonstypen 
motorfordonspooler på allmän plats. 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret ställer sig positiv till att arbete genomförs i syfte att främja användandet av 
bilpooler. Bilpooler har potential att minska både bilinnehavet och användningen av bil. 
Dock anser trafikkontoret att förslaget om att kunna reservera platser för fordonstypen 
delningsfordon på allmän plats inte är tillräcklig och då förslaget som ligger utesluter 
möjligheten att reservera parkeringsplatser för fasta bilpooler. 

En lag om motorfordonspooler 
I och med att det inte funnits någon juridisk definition av vad en Motorfordonspool är för 
något finner trafikkontoret att det är bra att detta definieras. Definitionen som föreslås 
anses av trafikkontoret vara tillräckligt bra för att gå vidare med. 

Reserverade parkeringsplatser för delningstjänster på allmän plats 
Tanken är att kunna reservera platser för fordon som definierats som delningsfordon på 
allmän plats. Det handlar om platser som är allmänt tillgängliga och som då kan användas 
av alla fordon som uppfyller definitionen av att vara ett delningsfordon.  

Vidare, menar utredningen på att flytande bilpooler inte ersätter privatägd bil i samma 
omfattning som fastabilpooler gör. Det finns två viktiga poänger med att arbeta för att 
möjliggöra fasta bilpooler på allmän plats. Den första är att minska boendeparkeringen 
utmed gator i områden som bebyggdes innan bilismen i samhället bredde ut och där det 
helt enkelt inte finns parkering på kvartersmark där fasta bilpooler kan etablera sig. Den 
andra är att i vissa nybyggda områden kunna göra bilpooler attraktiva genom att ha dem 
synliga och lättillgängliga. Det är därför önskvärt att på nytt se över möjligheten till att 
kunna reservera plats för fasta bilpooler. 

Sänkning av parkeringsavgifter på de reserverade platserna 
Utredningen föreslår att kommunen inte ska ha möjlighet att kunna tillämpa annan 
parkeringsavgift än den som gäller övriga på gatan. Trafikkontoret förstår tanken med 
detta, men samtidigt främjar detta inte användningen av just de reserverade platserna för 
delningsfordonen. Det finns helt enkelt inte någon fördel med att välja den reserverade 
parkeringsplatsen gentemot en allmänt tillgänglig parkeringsplats. Istället föreslår 
trafikkontoret att det ska vara upp till kommunen att själv anpassa parkeringsavgiften för 
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parkeringsplatser för delningsfordon med hjälp av befintligt lagrum som låter kommunen 
besluta om parkeringsavgifter.  

Parkeringstillstånd för delningsfordon 
För att ett fordon ska definieras som ett delningsfordon föreslår utredningen att frågan om 
parkeringstillstånd för delningsfordon ska prövas av kommunen. I och med att 
delningsfordon kan tänkas korsa kommungränser innebär det att fordonet antingen 
behöver ha ett tillstånd från respektive kommun som fordonet kan tänkas besöka 
alternativt behöver parkeringstillståndet vara standardiserat för att ett tillstånd från en 
annan kommun även ska gälla vid parkeringsövervakning i andra kommuner.  

Efter att trafikkontoret tagit del av hur Stockholms Trafikkontor tänker kring frågan, delar 
vi verkligen deras ståndpunkt gällande att hanteringen av parkeringstillstånd för 
delningsfordon ska hanteras av Transportstyrelsen. Transportstyrelsen kan registrera 
fordonet som delningsfordon i vägtrafikregistret. Fördelarna med att parkeringstillstånden 
hanteras av Transportstyrelsen är många. Först och främst innebär det att tillståndet blir 
knutet till registreringsnumret och blir allmänt tillgängligt för alla kommuner som genom 
sina parkeringsvakters handdatorer kan kontrollera om fordonet uppfyller kraven för att 
vara ett delningsfordon. Därtill innebär det att varje kommun inte behöver ordna med en 
organisation för att själva kunna utfärda tillstånd och hantera tillstånden. Slutligen skulle 
ett sådant system eliminera risken för att eventuella papperstillstånd (som någon kommun 
skulle kunna tillämpa för att utfärda parkeringstillstånd för delningsfordon) antingen 
kopieras, stjäls eller liknande. 

Tilläggstavlor och utmärkning av parkeringsplatser för motorfordonspooler 
Parkeringsplatser som ska regleras till att vara reserverade för motorfordonspooler 
föreslås enligt utredningen utmärkas med hjälp av vägmärke T22 med texten 
”delningsfordon”.  

Trafikkontoret håller med om att vägmärke T22 är det lämpligaste vägmärket för 
ändamålet, men föreslår istället att det ska stå ”Delningsfordon” på vägmärket, det vill 
säga första bokstaven ska vara en versal istället för en gemen. 

Reserverade parkeringsplatser för delningstjänster 
Utredningen föreslår att det inte ska finnas några särskilda skäl för att reservera platser 
för delningsfordon till skillnad från till exempel platser för boendeparkering. 
Trafikkontoret instämmer inte i resonemanget som förs i betänkandet utan menar tvärtom 
att särskilda skäl ska finnas för att reservera platser för delningsfordon. 

I betänkandet görs olika överväganden om lämpligheten att kunna reservera platser då det 
fråntar eller utesluter allmänhetens rätt att kunna använda den allmänna platsen. Det förs 
också ett resonemang kring det parallella fallet att kommunen har möjlighet att i 
undantagsfall reservera parkeringsplatser för de boende inom ett visst område. För 
boendefallet uppställs dock krav på särskilda skäl, vilket tydliggör att möjligheten endast 
ska användas undantagsvis. Grunden är att de som bor i ett område inte ska tvingas 
använda sina bilar endast på grund av att parkeringsregleringen gör det omöjligt för dem 
att långtidsparkera i närheten av bostaden. 

Delningsfordon finns redan idag i flera städer, däribland Göteborg, och dessa parkerar 
enligt de villkor och taxor som gäller för andra fordon. Skälet till att reservera särskilda 
platser för delningsfordon är att tillgängligheten på vissa platser är dålig - det är svårt att 
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hitta platser för delningsfordonen på gator i framförallt våra innerstäder. Samtidigt finns 
det ofta alternativ på kvartersmark där delningsfordon kan parkera. Vi kan se att 
aktörerna som tillhandahåller delningsfordon har avtal med fastighetsägare där deras 
fordon kan parkera och i sådana områden bör inte reserverade platser kunna ordnas.  

Det inte är ovanligt att avgifterna på kvartersmark är högre än på allmän plats. Det gör att 
det finns en drivkraft för delningsfordonsföretagen att begära att få reserverade platser på 
allmän plats, även då det finns möjligheter på kvartersmark. Det är en klar risk och 
kommunerna behöver ha stöd för att avslå sådana framställningar, men frågan finns inte 
belyst i betänkandet.  

Trafikkontoret menar därför att reserverade platser endast ska få inrättas av särskilda skäl, 
dvs. där det inte finns några lämpliga alternativ på kvartersmark. Bestämmelsen i 10 kap. 
2 § fjärde stycket trafikförordningen (1998:1276) bör i huvudsak motsvara den som gäller 
för boendeparkering i andra stycket. Det innebär att reservering av parkering för 
motorfordonspooler endast får ske om det finns särskilda skäl. 

 

 

Kerstin Elias 
 
Avdelningschef Stadens Användning 
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§ 54  Dnr 0092-21 
 

Yttrande över remiss från Infrastrukturdepartementet: 
Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av 
motorfordon (SOU 2020:22)  

 

Lena Lundberg redogör kort för yttrandet 
   

Beslut 

1. Styrelsen beslutar att anta bolagets svar på remiss från 

Infrastrukturdepartementet: Motorfordonspooler – på väg mot ökad 

delning av motorfordon (SOU 2020:22) som sitt eget och översänder 

den till kommunstyrelsen. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Handlingar 

Styrelsehandling Yttrande över remiss från Infrastrukturdepartementet: 

Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon  

(SOU 2020:22), 2021-05-14 

Remiss Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon  

(SOU 2020:22)  

 
 
Vid protokollet 
 

 

Sekreterare 

Fia Hendar 

 

 

  

Ordförande 

Margareta Broang 

  

Justerande 

Gertrud Ingelman 
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Yttrande över remiss från 
Infrastrukturdepartementet: 
Motorfordonspooler – på väg mot ökad 
delning av motorfordon (SOU 2020:22)  
Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag 

1. Styrelsen beslutar att anta bolagets svar på remiss från 
Infrastrukturdepartementet: Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av 
motorfordon (SOU 2020:22) som sitt eget och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Ärendet utgör bolagets svar på kommunstyrelsens remiss rörande Infrastruktur-
departementets betänkande ”Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av 
motorfordon (SOU 2020:22). Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur 
bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster ska kunna främjas. Utredningen har också haft i 
uppdrag att bland annat avgränsa och definiera begreppet bilpoolstjänst.   

Utredningen föreslår att med motorfordonspool avses en tjänst där registrerade användare 
delar på användningen av ett eller flera motorfordon i form av bilar, motorcyklar eller 
mopeder. Tjänsten ska vidare vara allmänt tillgänglig, fordonen hyras under en begränsad 
tid och avtal ska inte behöva ingås vid varje tillfälle. Tjänsten ska tillhandahållas av en 
juridisk person och aktuella fordon får benämningen delningsfordon.   
 
För att främja användningen av motorfordonspooler föreslås att möjlighet införs för 
kommuner att reservera parkeringsplatser på allmän platsmark för delningsfordon. 
Platserna ska vara för alla delningsfordon enligt definitionen och inte för t ex ett specifikt 
företag. Utredningen prövar men föreslår inte att möjlighet till avgiftssänkning för 
delningsfordon införs.  
 
Bolaget delar i huvudsak utredningens ställningstaganden men önskar en än vidare 
definition av motorfordonspool för att skapa beredskap för framtida teknikutveckling 
inom området.   

Styrelsehandling 
Utfärdat 2021-05-14  
Diarienummer 0092-21 
 
 

Handläggare 
Mattias Paijkull  
Telefon: 031-7743712 
E-post: mattias.paijkull@p-bolaget.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
En ökad tillgänglighet och användning av bilpoolstjänster bedöms kunna bidra positivt till 
hushållens ekonomiska ställning då färre hushåll behöver tillgång till egen bil. Färre hushåll 
med egen bil bedöms även innebära lägre byggkostnader i samband med bostadsbyggnation 
och därmed lägre boendekostnader då färre parkeringsplatser behöver byggas.   

Förslaget bedöms inte komma att få någon ekonomisk konsekvens för bolagets del.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Utredningen bedömer att de föreslagna åtgärderna bidrar till att fler hushåll delar på 
användningen av motorfordon. Detta kan förväntas minska den sammantagna 
bilanvändningen och minska körsträckorna med bil. Därigenom kan också utsläppen av 
koldioxid och luftföroreningarna minska.  De föreslagna åtgärderna bidrar positivt till 
flera av stadens miljömål.   
 
När fler hushåll delar på användningen av motorfordon kan också transportsystemets 
tillgänglighet, flexibilitet, hållbarhet och kostnadseffektivitet öka.  

Bedömning ur social dimension 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Samverkan 
Ärendet har inte föranlett någon samverkan med de fackliga organisationerna.  

Bilagor 

1. Remiss Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon  
(SOU 2020:22)  
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Ärendet  
Göteborg Stad utgör remissinstans för Infrastrukturdepartementets betänkande 
”Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22) och 
kommunstyrelsen har remitterat betänkandet till Göteborgs Stads Parkering AB, 
trafiknämnden, miljö- och klimatnämnden samt nämnden för konsument- och 
medborgarservice för yttrande.  

Ärendet utgör Göteborgs Stads Parkering ABs remissvar. Sista svarsdag till 
stadsledningskontoret är 27 maj. Remissvaret är utarbetat i dialog med trafikkontoret.  

Beskrivning av ärendet 
Utredningens uppdrag 
Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag 
att lämna förslag om hur bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster ska kunna främjas (dir 
2018:93). Utredningen antog namnet Bilpoolsutredningen. I uppdraget har ingått att i 
första hand undersöka förutsättningarna för en reducerad mervärdesskattesats på sådana 
tjänster. Om en ordning med sänkt skattesats på bilpoolstjänster inte bedöms vara möjlig 
har i utredningens uppdrag i andra hand ingått att undersöka andra sätt att främja 
bilpooltjänster än inom ramen för skattesystemet. Utredningen har också haft i uppdrag 
att avgränsa och definiera begreppet bilpoolstjänst utifrån vilken verksamhet som bör 
gynnas och vilken tjänst som ska omfattas för att uppnå mer resurseffektiva transporter. 
Det har även ingått att överväga vilka krav som ska ställas i fråga om de fordon som 
används i en sådan bilpoolstjänst. 

Definition av bilpoolstjänster och motorfordonspool 
Det finns idag inte någon juridisk definition av begreppen bilpoolstjänster och 
motorfordonspool. Utredningen föreslår att med motorfordonspool avses en tjänst där 
registrerade användare delar på användningen av ett eller flera motorfordon i form av 
bilar, motorcyklar eller mopeder (med undantag för moped klass II). Tjänsten ska vidare 
vara allmänt tillgänglig. Fordonen ska kunna hyras under en begränsad tid och den minsta 
hyrestiden ska vara en timme eller kortare. Vidare ska hyresavtal inte behöva ingås vid 
varje användningstillfälle. Det uppställs också krav på att tjänsten ska tillhandahållas av 
en juridisk person och att den juridiska personen ska vara registrerad som ägare till 
fordonen i vägtrafikregistret. Utredningen föreslår att beteckningen delningsfordon 
används för de fordon som används i en motorfordonspool och att denna beteckning 
införs i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.   
 
Den föreslagna definitionen av motorfordonspooler medför att peer-to-peer pooler, som 
innebär att privatpersoner hyr ut motorfordon till varandra via en förmedlingstjänst, ofta i 
form av en digital plattform, utesluts från definitionens tillämpningsområde.  De 
föreslagna kriterierna innebär också att traditionell biluthyrning utesluts, vilket är i 
enlighet med kommittédirektiven.  
 
Utredningen konstaterar vidare att för att främja de tjänster som kan bidra till omställ-
ningen till ett transporteffektivt samhälle är det också viktigt att det är de tjänster som 
främjas som på bästa sätt kan leda till ett minskat bilåkande och färre bilar, samtidigt som 
det inte bör leda till att tjänsterna ersätter resande med kollektivtrafik. Det är också viktigt 
att definitionen inte hindrar framväxten av mobilitet som tjänst (MaaS, Mobility as a 



 

Göteborgs Stad Göteborgs Stads Parkering AB, styrelsehandling  4 (6) 
   
   

Service), vilket handlar om att kombinera olika transportmedel till en smidig tjänst så att 
resenären sömlöst kan ta sig från dörr till dörr oavsett vilka resealternativ som används. 
Utredningen konstaterar att gång, cykel, och kollektivtrafik utgör ryggraden i ett sådan 
tjänst och denna kan kompletteras med motorfordonspooler, hyrbil, taxi, lånecykel etc för 
att täcka resenärernas fulla efterfrågan på mobilitet. Motorfordonspoolen i ett sådant 
system kan ses som ett komplement till kollektivtrafiken genom att ge möjlighet till 
bilanvändning där denna är otillräcklig eller saknas, menar utredningen.  

Sänkt mervärdesskatt för motorfordonspooler inte möjlig 
Tillhandahållande av tjänster som utgör motorfordonspooler ska enligt nu gällande regler 
beskattas med 25 procent mervärdesskatt. För att det ska vara möjligt att sänka mer-
värdesskatten på dessa tjänster krävs att tjänsterna kan anses omfattas av begreppet 
”persontransporter och medfört bagage” i mervärdesskattedirektivet. Motorfordonspooler 
innebär att en juridisk person tillhandahåller ett transportmedel till kundens förfogande i 
syfte att kunden själv ska utföra transporten och framföra fordonet. Enligt utredningen rör 
det sig om uthyrning av transportmedel och detta kan därmed inte anses inrymmas i 
begreppet ”persontransporter och medfört bagage”.   

Parkering som medel för att främja motorfordonspooler 
Om en ordning med sänkt skattesats på bilpoolstjänster inte bedöms vara möjlig har i 
utredningens uppdrag i andra hand ingått att undersöka andra sätt att främja bilpools-
tjänster än inom ramen för skattesystemet. Utredningen konstaterar att tillgång till 
parkeringsplatser är centralt för att främja bilpooler och att tillgången på parkeringsplatser 
är en av de faktorer som har störst betydelse för val av transportmedel och för människors 
resmönster. Parkering kan därför användas som ett styrmedel i samhällsplaneringen för 
att främja en hållbar stadsutveckling.  

Inom områden som omfattas av detaljplan gäller dock olika regler för hur parkering kan 
ordnas beroende på om marken är planlagd som allmän platsmark eller kvartersmark. 
Definitionen på allmän platsmark och kvartersmark definieras i Plan- och Bygglagen 
(PBL). Allmän platsmark är en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som 
enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt ändamål. Det är fråga om mark som ska 
användas för gemensamma ändamål som rymmer allmänna nyttigheter eller ska nyttjas av 
allmänheten. I normalfallet är det kommunen som är huvudman för allmän platsmark. 
Parkering på allmän platsmark kallas ibland gatumarksparkering. 
 
Utredningen föreslår att kommunerna ska ges möjlighet att genom lokala trafikföre-
skrifter reservera parkeringsplatser för delningsfordon på allmän platsmark. På sådana 
parkeringsplatser bör andra fordon inte få parkeras eller stannas annat än för på- eller 
avstigning. Förslaget genomförs genom ändringar i trafikförordningen (1998:1276). 
Utredningen lyfter fram två skäl för sitt förslag:   
 

1) Ett sakligt skäl för att gynna motorfordonspooler och de som använder dessa 
tjänster är att det ligger i allmänhetens intresse att ställa om till ett 
transporteffektivt samhälle och där utgör dessa tjänster en viktig del. Det måste 
anses ligga i allmänhetens intresse att främja ett hållbart transportsystem och en 
hållbar miljöutveckling, vilket i ett vidare perspektiv är till nytta för alla 
kommunmedlemmar.  
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2) Ytterligare ett argument för att en möjlighet att reservera parkeringsplatser för 
delningsfordon bör kunna utgöra ett allmänintresse hänger samman med 
konceptet Mobilitet som tjänst (Mobility as a Service), se ovan. Dessa tjänster 
skulle kunna fungera som ett alternativ till privat bilägande och för att dessa 
tjänster ska fungera är närhet till bl.a. bilpooler och ”bil vid behov” viktigt. 

 
Utredningen gör dock bedömningen att en möjlighet för kommunen att reservera 
parkeringsplatser för specifika delningsfordon inte bör införas. En platsreservation för 
specifika fordon kan enligt utredningens mening svårligen anses innebära att allmänheten 
fortfarande har tillgång till marken. Marken upplåts då till parkering för specifika fordon, 
som tillhör ett visst företag och således kan utnyttjas endast av de som använder just det 
företagets tjänster, vilket inte kan anses vara ett gemensamt behov. 
 
Förslaget innebär därmed att det inte är möjligt att inrätta en ”station” för t.ex. en viss fast 
bilpool på allmän platsmark. Sådana parkeringar kan i stället inrättas på kvartersmark, där 
det är markägaren som avgör hur marken används. Att parkeringsplatser för specifika 
fordon inte kan reserveras på allmän platsmark kan dock utifrån samhälls- och 
miljönyttan utgöra en nackdel, men vikten av den allmänna tillgängligheten till allmän 
platsmark väger tyngre, enligt utredningens bedömning. 
 
Utredningen prövar även frågan om sänkta parkeringsavgifter för delningsfordon och 
föreslår att sådan inte införs. Enligt den kommunala avgiftslagen får en avgift tas ut för 
rätten att parkera på allmän platsmark men avgiftsdifferentiering är idag bara möjlig i 
vissa i lagen angivna fall, t ex boendeparkering. Utredningen konstaterar att sänkta 
parkeringsavgifter för delningsfordon kan uppfattas av medborgarna som en skatt och att 
frågan om kommunernas möjlighet att använda parkeringsprissättning i klimat- och 
trafikstyrande syfte är föremål för annan utredning. Mot denna bakgrund föreslår 
utredningen inga sänkta parkeringsavgifter för delningsfordon.  

Bolagets bedömning 
Parkeringsbolaget ställer sig positivt till utredningens förslag om att införa en lag om 
motorfordonspooler med syfte är att främja användningen av sådana. Bolaget delar 
uppfattningen att detta skulle kunna bidra till att öka möjligheten att ersätta eget ägande 
av fordon samt bidra till omställningen till ett transporteffektivt samhälle. 

Bolagets egen parkeringsverksamhet utgör parkering på kvartersmark och bolaget berörs 
därför inte i sig av utredningens ställningstagande rörande möjligheten att upplåta 
parkering för motorfordonspooler på allmän platsmark. Bolaget har idag den frihet som 
beskrivs ovan att självt besluta om markens användning. Bolaget har idag bilpoolsföretag 
som utgör juridiska personer som kunder. Dessa förhyr idag fasta p-platser på olika 
ställen inom staden, företrädesvis i stadens centralare områden. Flera av dessa anses 
utgöra en sådan ”station” som beskrivs ovan. Det senaste året har även modellen med s k 
friflytande bilpooler utvecklats på marknaden och bolaget har även en sådan som kund. 
Denna hyr både fasta platser av bolaget på kvartersmark i form av ”stationer” eller ”hot 
spots”, som de kallar det; och har möjliggjort parkering och betalning på Parkering 
Göteborgs samtliga platser, oavsett om det är parkering på tomt- eller kvartsmark och 
betalar då gängse parkeringstaxa Det förutsätter dock att det finns en ledig plats då dessa 
”flytande” parkeringar idag inte är reserverade, varken på tomtmark eller kvartersmark.   
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Bolaget ser positivt på att utredningen, vid sin definition av motorfordonspooler, haft som 
utgångspunkt att denna inte ska vara för snäv och detaljerad och även hålla över tid. 
Bolaget konstaterar, precis som utredningen, att utvecklingen inom området går snabbt 
och att det är viktigt att ta höjd för ökad digitalisering, introduktion av ny teknik och 
utvecklingen av nya företeelser, tjänster och affärsmodeller. T ex har utvecklingen för 
elsparkcyklar, som idag används på liknande sätt som poolfordon, gått mycket snabbt de 
senaste åren och behovet av reglering av parkering blivit aktuell. Som förberedelse inför 
nya marknadsinitiativ bör definitionen hållas vidare än den som föreslagits.  

Förslaget innebär att platser för bilpoolsfordon får reserveras på allmän platsmark men att 
någon möjlighet att reservera plats för specifika fordon, dvs specifika företags fordon, 
inte bör införas. Bolaget ser positivt på att möjlighet att reservera plats på allmän 
platsmark införs och instämmer i att det medför ett bättre resursutnyttjande om de 
parkeringsplatser som reserveras för delningsfordon är tillgängliga för alla delningsfordon 
och inte reserveras för ett specifikt fordon eller specifikt företag  

Bolaget är tveksamt till utredningens slutsats om att s.k. friflytande bilpooler i mindre 
utsträckning än s.k. fasta bilpooler skulle ersätta eget ägande av bil, men konstaterar att 
den övervägande delen av poolbilar idag utgår från en specifik plats. Bolagets bedömning 
är dock att intresset för friflytande bilpoolstjänster är ökande.  De friflytande bilpoolerna 
leder till ett högt samnyttjande av parkeringsplatser och att färre p-platser behöver tas i 
anspråk. I en tät stad är det avgörande för att utrymme ska finnas. Bolaget ser det därför 
positivt på alla lösningar som stödjer att användarna enkelt kan hitta sitt delade fordon 
utan att en specifik plats ständigt behöver vara reserverad och därmed stå tom när 
delningsfordonet utnyttjas.  

Man bör dock ta i beaktning att det, förutom för att underlätta för användarna att hitta ett 
delningsfordon, normalt är de fall det finns ont om parkeringar som det blir en fördel att 
ha specifika bilpoolsplatser även på allmän platsmark. När det är samma taxa för 
parkering på poolbilsplats och annan parkering kommer nyttjare av poolbilar att ställa 
fordonen så nära sina målpunkter som möjligt. Det innebär att nyttan av särskilda 
bilpoolsplatser främst uppkommer på de platser där beläggningen är hög på befintliga 
parkeringsplatser.  

Bolaget hade gärna sett att utredningen även behandlat frågan om incitament och 
förutsättningar för en ökad elektrifierad delningsfordonsflotta. Det flesta motor-
fordonspooler är idag elektrifierade eller har som mål att bli det. Då användarmönstret 
skiljer sig från privat ägda fordon genom att delade fordon oftast används mer och 
därmed har kortare parkeringstid krävs en laddinfrastruktur med mer effekt. Detta 
kommer att vara en kritisk fråga för möjligheterna att främja motorfordonspooler och bör 
beaktas.  Här är även affärsmodeller som uppmuntrar till laddning och att hitta och 
parkera på en plats för laddning viktiga.  

 

Lena Lundblad  

 

Avd chef Strategisk utveckling  

 

Kristina Rejare 

 

Vd  
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Bilaga 6 Förslag till yttrande till Infrastrukturdepartementet 
 

Datum 2021-06-16                                  Infrastrukturdepartementet  

                 i.remissvar@regeringskansliet.se 

                     sofie.maag@regeringskansliet.se 

Diarienummer 0535/21 Infrastrukturdepartementets  
diarienummer: I2020/02336 

 

Yttrande över remiss från Infrastrukturdepartementet 
Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av 
motorfordon (SOU 2020:22)   
 

Göteborgs Stad ser positivt på ambitionen att främja bil-, motorcykel- och 
mopedpoolstjänster utifrån möjligheten att förändra konsumtionsbeteenden, öka 
nyttjandegraden av befintliga resurser samt minska den sammantagna bilanvändningen 
och körsträckorna. Staden ser att de föreslagna åtgärderna i viss omfattning kan medföra 
en ökning av användningen av delningsfordon, framför allt i större städer, men önskar 
ytterligare åtgärder. Stadens synpunkter redovisas nedan i enlighet med utredningens 
kapitelindelning. 

7. En lag om motorfordonspooler införs  
Göteborgs Stad ställer sig positiv till utredningens förslag om att införa en lag om 
motorfordonspooler med syfte är att främja användningen av delningsfordon. Staden 
delar uppfattningen att detta skulle kunna bidra till att öka möjligheten att ersätta eget 
ägande av fordon samt utgöra ett steg i omställningen till ett transporteffektivt samhälle. 
Utredningen föreslår att regeringen, eller den myndighet regeringen utser, ska få meddela 
föreskrifter om miljö- och trafiksäkerhetskrav för delningsfordon. Ur ett 
hållbarhetsperspektiv ser staden att det är önskvärt att även ställa kvalitetskrav så att 
fordonen håller för delning och frekvent användning av personer med olika körvana och 
körstil. 

Det finns idag inte någon juridisk definition av begreppet bilpoolstjänster och 
utredningen har haft i uppdrag att ta fram en sådan definition. Staden anser att det är 
viktigt att definitionen av motorfordonspooler inte är för snäv och detaljerad och även att 
den är hållbar över tid. Utvecklingen på området går snabbt och att det är viktigt att 
beakta ökad digitalisering samt framtida utveckling av nya tekniska lösningar, tjänster 
affärsmodeller och marknadsinitiativ. Exempelvis har utvecklingen för elsparkcyklar, 
som idag används på liknande sätt som poolfordon i våra större städer, gått mycket snabbt 
och behovet att reglera parkeringsmöjligheterna har blivit aktuellt. 

Utredningen lyfter att motorfordonspoolerna inte ska ses enbart som ett storstadsfenomen 
och att definitionen bör ta ett nationellt perspektiv. Utifrån den föreslagna definitionen 
och de föreslagna åtgärderna i utredningen bedömer staden att motorfordonspooler 
kommer att fortsätta vara ett storstadsfenomen. Staden ser att befintliga åtgärdsförslag bör 
kompletteras med åtgärder som stimulerar till ökad delning även i små och medelstora 
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kommuner, exempelvis genom att låta peer-to-peer- pooler ingå i definitionen av 
motorfordonspooler. Denna typ av fordonsdelningstjänst kan enligt utredningen ha lättare 
att etablera sig utanför storstäderna och kan bidra till beteendeförändringar i en större del 
av landet. 

8. Sänkt mervärdesskatt – inte en framkomlig väg att främja 
motorfordonspooler 
Göteborgs Stad bedömer att de föreslagna åtgärderna i viss utsträckning kan väntas bidra 
till ökad användning av delningsfordon, huvudsakligen inom storstadsområdena. För att 
uppnå en större effekt bedömer staden att det krävs ytterligare åtgärder som skapar större 
samhällsnytta än vad de i utredningen föreslagna åtgärderna kan väntas ge. En sådan 
åtgärd skulle kunna vara att verka för att motorfordonspooltjänster inryms i begreppet 
”persontransporter och medfört bagage” i mervärdesskattedirektivet. Motorfordonspooler 
skulle därmed omfattas av en lägre mervärdesskatt, vilket har potential att påtagligt 
förbättra förutsättningarna för delningsfordon. 

9. Parkeringsplatser för delningsfordon  
Förslaget innebär att platser för delningsfordon får reserveras på allmän platsmark men 
att någon möjlighet att reservera plats för specifika fordon, eller specifika företags fordon, 
inte införs. Staden ser positivt på möjligheten att reservera plats på allmän platsmark och 
menar att det medför ett effektivare resursutnyttjande om de parkeringsplatser som 
reserveras är tillgängliga för samtliga delningsfordon och inte enbart ett enskilt fordon 
eller specifikt företags fordon.  

Utredningen föreslår att ansökningar om parkeringstillstånd för delningsfordon ska 
prövas av kommunen. Då delningsfordon rör sig över kommungränserna är det önskvärt 
att parkeringstillståndet är standardiserat så att ett tillstånd från en kommun även är giltigt 
i andra kommuner. Ett sätt att hantera detta kan vara att Transportstyrelsen utifrån 
registreringsnumret kan registrera fordonet som delningsfordon i vägtrafikregistret. Ett 
sådant förfarande skulle innebära att varje kommun inte behöver skapa en egen 
organisation för tillståndshantering.  

Staden bedömer att det är en fördel för användaren att det finns bilpoolsparkering på 
allmän platsmark i de fall det är ont om parkeringsplatser. Då det är samma taxa för 
parkering på poolbilsplats som övrig parkering kan användare av delningsfordon antas 
välja att parkera så nära sin målpunkt som möjligt. Det innebär att nyttan av särskilda 
parkeringar för delningsfordon främst uppstår på de platser där övriga parkeringsplatser 
har en hög beläggning. Ett incitament för att öka användningen av parkeringsplatser 
avsedda för delningsfordon, och även främja användningen av motorfordonspooler i stort, 
kan vara att ge kommunerna möjlighet att anpassa avgiftsnivån. Det kan finnas 
ekonomiska incitament för poolbilsföretag att göra framställningar om inrättande av 
parkering för motorfordonspool på allmän platsmark och utredningen belyser inte vilket 
stöd i lagstiftningen kommunerna kommer ha att, vid behov, avslå dessa. 

10. Andra sätt att främja motorfordonspooler 
Utredningen föreslår att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att tillsammans med 
Konsumentverket och Naturvårdsverket genomföra en informationssatsning som ska öka 
kunskapen hos konsumenter om motorfordonspooler och hur dessa kan bidra till ett mer 
hållbart resande. För att säkerställa effekten av informationssatsningen är det viktigt att 
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inkludera även andra målgrupper än de yngre hushåll med hög utbildning och inkomst 
som idag utgör en stor del av användarna av motorfordonspooler. 

Göteborgs Stad anser att informationsinsatser kopplade till motorfordonspooler behöver 
vara anpassade till de lokala förutsättningarna och det lokala tjänsteutbudet. Den lokala 
konsumentrådgivningen eller budget- och skuldrådgivningen kan utgöra lämpliga aktörer 
för att sprida information på det lokala planet. Den lokala och nationella informationen 
bör inkludera villkor kring uthyrning och öka kunskapen om konsumenternas 
skyldigheter och rättigheter kopplat till användningen av delningsfordon. Ett svagt eller 
otydligt konsumentskydd kan utgöra en hämmande faktor för en ökad användning av 
delningsfordon. Staden anser att en belysning av vilket skydd konsumenten har och hur 
detta kan stärkas hade varit önskvärt i utredningen och hade adderat ytterligare ett viktigt 
perspektiv. 

Det flesta motorfordonspooler är idag elektrifierade eller har som mål att bli det. Delade 
fordon har i genomsnitt en högre användningsgrad och kortare parkeringstid än privata 
fordon och förutsätter en laddningsinfrastruktur med hög effekt. Staden ser att 
infrastruktur för laddning kan komma att utgöra en kritisk fråga för utvecklingen av 
framtidens motorfordonspooler, vilket behöver beaktas i utformningen av förutsättningar 
och incitament för ökad användning av delningsfordon. 

 

 

Göteborg den 16 juni 2021 
GÖTEBORGS STADS KOMMUNSTYRELSE 
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