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Vad innebär det att vara byansvarig? 
En eller flera personer kan vara byansvariga. Roligast och bäst brukar det bli om ni är 
flera. Räkna med mest jobb alldeles efter lanseringen och någon månad framåt. Därefter 
brukar det inte vara särskilt betungande. Byadmin får ett särskilt byadmin-inlogg för att 
sköta nedanstående uppgifter. 
 
1. Godkänna nya användare och gästanvändare 
När en ny användare registrerar sig i systemet kommer byadmin informeras om detta 
per mejl (och troligtvis även SMS). Användaren kommer inte att kunna logga in förrän 
hen blivit godkänd av byadmin. Anledningen till detta är att Mobilsamåkningen ska vara 
trygg för användarna. 
En gästanvändare är någon från ett annat Mobilsamåkningssystem som vill kunna 
samåka i ert samåkningssystem. Det skulle t.ex. kunna vara någon från Tolgs 
Mobilsamåkning som vill komma och besöka er. Byadmin får en ansökning från 
användaren som vill bli gästanvändare i ert system och måste godkänna denna innan 
användaren släpps in i systemet. Om ni undrar över vem en gästanvändare är, kan ni 
höra av er till byadmin i gästanvändarens system innan ni godkänner denna. 
 
2. Nivå 1 – support  
Användare som vill ha support kan göra detta antingen genom att mejla eller fylla i 
formuläret som finns i systemet. Formulär och mejl går till byadmin. Ni kan också välja 
ifall ni även vill skriva ut era telefonnummer till användarna.  
 
Som byadmin svarar ni på de frågor ni kan. (Ni kommer få utbildning i de enklaste och 
vanligaste supportfrågorna.) Övriga frågor skickar ni vidare till Mobilsamåkning AB. 
Frågor som ni själva troligtvis kan svara på är t.ex.: 

 Hur bokar jag en samåkning? 
 Hur skapar jag bokmärke till Mobilsamåkningen i min telefon? 
 Hur svarar jag på ett boknings-SMS?  

 
Som ni ser är det främst frågor från telefon- och dataovana användare. Sådana kan 
ibland också behöva att någon sitter bredvid och visar dem – och det gör ju ni allra bäst. 
 
Alla frågor som ni inte kan svara på kategoriserar ni, prioriterar och skickar ni vidare till 
Mobilsamåkning AB. Som byamin kan ni alltid ringa oss och få hjälp under kontorstid 8-
16. Vid akuta ärenden typ ”systemet ligger nere” kan ni ringa vårt akutnummer dygnet 
runt.  
 
3. Enklare tillägg och justeringar av sträckor och hållplatser 
Främst den första tiden, men därefter i takt med att resmönster ändras och användare 
tillkommer kommer ni att få önskemål om nya sträckor och hållplatser. Någon hållplats 
kanske behöver flyttas etc. Sådana här enklare tillägg och justeringar gör byadmin 
snabbt och lätt själv.  
 
Större justeringar eller förändringar skickar ni vidare till Mobilsamåkning AB. 
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4. Mejlutskick och facebook-inlägg till användare 
Glömska är en vanlig anledning till att man inte lägger in sina körningar. Mejlutskick, 
inlägg i Mobilsamåkningens Facebookgrupp, en rapport i ”bygdebladet” etc. brukar alltid 
få effekt på antalet samåkningar. Byadmin kan följa statistiken och kontinuerliga 
rapporter brukar uppskattas av användarna. Här väljer ni själva hur ofta ni vill 
kommunicera med användarna.  
 
 
 
 
Detta är byamins fyra ansvarsområden. Vill ni sedan engagera er ytterligare är det 
givetvis bra och brukar ge stor effekt på samåkandet. Exempel på extra aktiviteter listas 
nedan, men ni kommer säkert på fler själva.  

- Aktivt rekrytera nya användare genom att t.ex. besöka och informera på möten 
och events där bybor samlas 

- Ordna Mobilsamåknings-guidningar i t.ex. affären där man kan få hjälp med att 
registrera sig och komma igång. 

- På andra sätt informera om och marknadsföra Mobilsamåkningen 
- Ordna festligheter för att fira t.ex. 1000 samåkta mil eller dylikt. 

 
 
 
 
 
 
 


