Fastighetskontoret
Verksamhetsstöd

Handläggare
Boel Noro Svärd
Telefon: 0850826755

Tjänsteutlåtande
Dnr FSK 2021/333
Sida 1 (2)
2021-09-13

Till
Fastighetsnämnden
2021-10-26

Motion om laddinfrastruktur
Remissvar
Förslag till beslut
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet för omedelbar justerat.

Ärendet
Bakgrund
Emilia Bjuggren och Jan Valeskog (båda S) har lämnat in en motion
till kommunstyrelsen – Motion om laddinfrastruktur – som har
skickats på remiss till fastighetsnämnden. Remisstiden sträcker sig
till 2021-10-31.
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Motionärerna vill att staden ska öka takten för laddinfrastrukturen
genom ett antal åtgärder:
 Att Stockholms stad årligen erbjuder 3 000-3 500
parkeringsplatser med laddningsmöjligheter som är i det
närmaste färdigprojekterade.
 Att platser över hela staden identifieras där Stockholm
Parkering ska skapa laddplatser.
 Att stadens bostadsbolag ges i uppdrag att till år 2025 ha
100 procent laddplatser på sina besöksparkeringar och på
alla nya parkeringar.
 Att staden undersöker hur andra förvaltningar och bolag kan
bidra med laddinfrastruktur, exempelvis vid idrottsplatsers
parkeringar.
 Att staden årligen tar fram 100 platser för laddinfrastruktur
till tunga fordon.
 Att staden årligen från år 2022 investerar 100 miljoner
kronor i laddinfrastruktur.
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Kontoret berörs främst av förslag nummer fyra; att staden ska
undersöka hur övriga förvaltningar och bolag kan bidra med
laddinfrastruktur, exempelvis vid parkeringar tillhörande
idrottsplatser.
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Kontorets analys
Kontoret har idag laddplatser vid egna kontorsfastigheter, i
parkeringsgarage och vid idrottsplatser. Vid idrottsplatserna finns
dels laddplatser till idrottsförvaltningens bilar, dels till besökande.
Merparten av platserna är till besökande. Kontorets besöksparkeringar vid idrottsplatser hyrs ut till Stockholm Parkering som
sköter parkeringen. Kontoret har även parkeringsgarage, som även
dessa hyrs ut via Stockholm Parkering. Även här finns laddplatser.
Som nämns i motionen pågår ett arbete inom staden, i enlighet med
budget för år 2021, med att ta fram riktlinjer för hur förvaltningar
och bolag ska nå upp till målet om 20 procents laddplatser i sina
bestånd. Kontoret deltar i detta arbete. Här ingår de parkeringsplatser som kontoret äger. Kontoret konstaterar därmed att arbete
redan pågår i linje med motionen i de delar som berör kontoret.
En faktor som behöver tas i beaktande är kapaciteten i elnätet, då
det framförallt är det som är den begränsande faktorn i de fall
kapaciteten inte räcker.
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