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§7
Motion om laddinfrastruktur. Resmissvar
FSK 2021/333

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera
paragrafen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Emilie Fors (L), Martin
Hansson (MP), Christina Wainikka (C) och Peter Wallmark
(SD) föreslår (se beslutet).
Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Elise Karlsson m.fl.
(V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att tillstyrka motionen
samt att därutöver anföra följande:
Genom de mål och resurstilldelning som anges i motionen
kan Stockholm gå före och nå målet om en koldioxidfri
fordonsflotta och på sikt bli en klimatpositiv stad. Att
fastighetsnämnden har en viktig roll som fastighetsägare och förvaltare i att medverka till att skapa infrastruktur genom att
exempelvis sätta upp laddstolpar är en viktig del av detta
arbete.
Det är viktigt att staden i ökad omfattning och med bättre
politiskt stöd för diskussioner med framförallt Ellevio om
effektfrågor och med regionen gällande laddstationer för
tunga fordon. Idag ser vi en stor passivitet från stadens sida
gällande att driva viktiga trafikpolitiska frågor gentemot
bland annat Trafikverk, regionen och uppenbarligen också
Ellevio. Staden tas uppenbarligen inte alltid på allvar i dessa
dialoger och för denna nya situation har ytterst
kommunledningen ansvaret.
Det är också orimligt att staden defensivt accepterar
laddoperatörernas reservationer och inte tillräckligt
samordnar sitt eget arbete utifrån stadens planer. Staden bör
därför på kommunledningsnivå omgående initiera
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diskussioner med Ellevios ledning om hur de arbetar med
dessa frågor. Ellevio måste förmås att prioritera och
möjliggöra kapacitet till utpekade p-platser med laddstationer
så att etableringar av dessa kan genomföras.
Sak samma med regionen. Här vet vi sedan tidigare att
regionen är väldigt passiv och har svårt att både prioritera och
finansiera angelägna trafik- och miljöprojekt i regionen. Även
här måste kommunledningen på ett helt annat sätt än idag
driva dessa frågor gentemot regionen och se till att ett
omfattande och seriöst arbete påbörjas som möjliggör ett
kraftigt ökat utbud av laddstationer för tunga fordon i stad
och län. Dagens arbetssätt att föra dialog med dessa parter
fungerar uppenbarligen inte.
Beslutsgång
Ordföranden Dennis Wedin (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds av
ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Emilie Fors (L), Martin
Hansson (MP), Christina Wainikka (C) och Peter Wallmark (SD).
Reservation
Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Elise Karlsson m.fl.
(V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Handlingar i ärendet
 FSK 2021/333-2 (Godkänd - R 1) Motion om
laddinfrastruktur. Remissvar
 FSK 2021/333-3 Bilaga 1 Motionen

