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Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2019=02-18 
Dnr KS 2019/0013-100 

Medborgarförslag nr 3/2019 - Upplåt parkeringsplatser för laddning 
av bilar 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2019-01-21 föreslås att kommunen 
upplåter parkeringsplatser för laddning av elbilar i parkeringshusen i Åkersbe rga centrum. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 3/2019 medges väckas och remitteras till tekniska nämnden samt till 
Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med 
anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Tekniska nämndens ansvarsområde gällande fullgörande av 
kommunens uppgifter i frågor rörande parkering. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande trafikpolitiken och att 
verka för en tillfredsställande trafikförsörjning samt har ansvar för övergripande och strategiska 
frågor som rör näringslivsutvecklingen i kommunen och har därigenom kontaktyta gentemot 
fastighetsägare av Åkersberga centrum. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 3/2019 

Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Förslag (endast ett ämne)* 

Upplåt parkeringsplatser för laddning av elbilar 
Beskrivning* 
I Åkarsbergas centrum finns inga offentliga laddplatser för elbilar idag. Det finns fyra 
stycken kontakter tillgängliga vid Alceahuset, vilket jag uppskattar. Det finns önskemål 
om fler laddplatser 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 laddboxar 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 leverenser pga 
stormen Alfridas framfart. Alla strömavbrott prioriteras säkert av teknikerna. 

Namn * 
Josefina Löfmark 

m Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 


