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§ 186 Laddinfrastruktur, svar på motion (V)
Dnr KS 2020-758
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-31.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-01, § 78 och 2022-03-29, § 128 att
bordlägga ärendet.
Agneta Eriksson (V) och Jessica Eek (V) föreslår i en motion:


Att kommunen installerar laddstolpar för el- och hybridbilar i
första hand på kommunens egna P-platser men också på andra
publika ställen där möjligheten finns. Detta utan att någon avgift
tas ut.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått ett strategiskt
utvecklingssuppdrag som rör laddinfrastruktur i kommunen. Inom ramen för
uppdraget ska förvaltningen under året ta fram en plan för hur antalet
laddplatser i kommunen kan fördubblas till år 2024 samt hur målsättningen att
alla hyresgäster i de kommunala bolagen ska ha möjlighet till laddning till år
2030 kan nås. Av planen, som ska tas fram i samverkan med kommunens bolag
ska det bland annat tydliggöras vilken aktör som ansvarar för vad, samt vilka
juridiska förutsättningar som finns gällande kostnader och avgifter för
laddning.
Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som
minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.
Satsningen är en del av stadsbudgeten som riksdagen beslutat om. Genom
Klimatklivet kan kommunen få medfinansiering vid byggandet av laddstolpar i
syfte att stimulera användningen av el- och laddhybridbilar. Merparten av de
laddstolpar som kommunen har idag är delfinansierade via Klimatklivet. Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen ser att kommunen även fortsättningsvis
kommer att söka statlig medfinansiering för denna typ av åtgärder när det är
möjligt.
Med hänvisning till det strategiska utvecklingsuppdraget angående
laddinfrastruktur som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått att
hantera under år 2022 så anses motionen besvarad.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-01-26, § 20
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1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens avslås med hänvisning till sista meningen i att-satsen men i övrigt
anses motionen besvarad med det strategiska utvecklingsuppdraget som ska
genomföras under 2022.
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-15, § 45
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-04-26
1. Motionens att-sats bevaras med hänvisning till det
strategiska utvecklingsuppdrag angående laddinfrastruktur som Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen ska arbeta med under år 2022.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-05-31.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-03-29, § 128
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-03-01, § 78
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-02-15, § 45
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-26, § 20
Tjänsteskrivelse – Laddinfrastruktur, svar på motion (V), 2022-01-04
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
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