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Svar på medborgarförslag nr 3/20 I 9 - Upplåt parkeringsplatser för

laddning av elbilar

Kommunstyrelsens beslut

Anse medborgarförslag nr 3/2019 besvarad med hänvisning till att parkeringshusen i centrum
ägs av Citycon och Österåkers kommun har ingen möjlighet att besluta huruvida det ska
uppföras laddplatser där eller inte men Österåkers kommun har återkommande möten med
Citycon där både möjligheten om infartsparkering och laddplatser diskuteras.

Reservation

Michael Solander (MP) lämnar en skriftlig reservation

MP anser att svaret på medborgarförslaget är alltför defensivt.

En mycket snabb omställning av fordonsflottan sker nu mot elbilar och laddhybrider, så

behovet kommer att öka kraftigt av laddplatser i kommunen.
Kommunen har en Viktig roll och dessutom ett stort ansvar i utbyggnaden av laddplatser.

Åtgärder måste nu komma till för att nå våra miljö och klimatmål samt att underlätta för dom
som Väljer att köpa fordon som inte drivs av fossila bränslen.

En överenskommelse måste snarast komma till så att laddplatser ordnas i Åkersberga C P-

garage. Dessutom måste dom framtida behoven av nya laddplatser utredas och en plan för

genomförandet tas fram

Michael Solander (MP)

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 21 januari 2019, föreslås

laddplatser för elbilar i parkeringshusen i Åkersberga Centrum. Parkeringshusen ägs och drivs

av Citycon och Österåkers kommun har därmed ingen rådighet över parkeringshusens

utformning och innehåll.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-09-17, § 7:8.

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-09-11.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-26.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-08-20, § 6:14.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher CM) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse
medborgarförslag nr 3/2019 besvarad med hänvisning till att parkeringshusen i centrum ägs

av Citycon och Österåkers kommun har ingen möjlighet att besluta huruvida det ska uppföras
laddplatser där eller inte men Osteråkers kommun har återkommande möten med Citycon där

både möjligheten om infartsparkering och laddplatser diskuteras.

Forts.
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Forts. KS § 10:8

Michael Solander (MP) yrkar bifall till medborgarförslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller

enligt Michael Solanders (MP) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt

Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras
- Förslagsställaren'
- Kommunkansliet:
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Förslag (endast ett ämne)*

Upplåt parkeringsplatser för laddning av elbilar
Beskrivning*

I Åkarsbergas centrum finns inga offentliga Iaddplatser för elbilar idag. Det finns fyra

stycken kontakter tillgängliga vid Alceahuset, vilket jag uppskattar. Det ñnns önskemål
om fler Iaddplatser helst placerade i parkeringshuseen i centrum. Om det fanns fler

möjligheter att ladda skulle fler välja att köpa en laddbar bil för sin näringsverksamhet i

centrum. Privatpersoner skulle förmodligen också uppskatta möjligheten att ladda när
de gör sina inköp i affären. Täby kommun tycks ha kommit längre i sin utbyggnad med
många Iaddboxar i parkeringshuset i Täby centrum, fast de tycks inte vara i bruk ännu.
Kan någon ta reda på varför? Vattenfall tycks vara försenade med sina Ieverenser pga
stormen Alfridas framfart. Alla strömavbrott prioriteras säkert av teknikerna.

Namn *

Josefina Löfmark

E] jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på

kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats.

Kontaktuppgifter
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Adress* Pstadress*
r
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Telefon*

E- ostadressLiam -iew

Underskrift

Ort och datum*
Åkersberga 2019-01-21

Namnteckning*

Namnförtydligande* {
|

Josefina Löfmark
* Obligatoriska uppgifter

Österåkers kommun
|

[84 86 Åkersberga [Tel 08-540 BIO 00
|
Fax 08-540 810 20

]
kommun@osceml<cr,se www.ostaraker.se
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