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Svar på medborgarförslag nr I9/202I - Utöka möjligheten att

ladda bilar

Kommunstyrelsens beslut

Anse medborgarförslag nr 19/2021 besvarat med hänvisning till att

Kommunfullmäktige beslutat att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta

fram en strategi kring etablering av laddstolpar för elfordon i kommunen.

Reservation

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet 11'11 förmån för eget förslag:

MP anser att kommunen behöver agera omgående för att laddmöjligheterna

ska byggas ut i centrala Åkersberga. På de platser som kommunen inte råder

över, kan kommunen verka för att det byggs laddare. På platser som

kommunen råder över, kan det ordnas så att laddare byggs. Att bygga

respektive verka för att det byggs laddare i centrala Åkersberga, behöver inte

Vänta på en strategi.

Sigrid Walve (MP)

Sammanfattning

Österåkers kommun mottog ett medborgarförslag den 17 september 2021,

med önskemål om att kommunen upprättar ett flertal laddstolpar för elfordon i

centrala Åkersberga. Medborgarförslaget anses besvarat då en strategi för

Iaddstolpar kommer att arbetas fram.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-10-04.

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2022-10-12, § 8:5.

Samhällsbyggnadsförvaltrüngens tjänsteutlåtande 2022-09-28.
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Forts. KS § 12:5

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse

medborgarförslag nr 19/2021 besvarat med hänvisning till att

Kommunfullmäktige beslutat att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta

fram en strategi kring etablering av laddstolpar för elfordon i kommunen.

Sigrid Walve (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(IVI) yrkande eller enligt Sigrid Walves (MP) yrkande och finner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras

Förslagsställaren
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