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Publika laddningsstationer
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget
godkänns.
2. Medborgarförslaget sänds till Trafikkontoret för vidare
hantering.
Sammanfattning
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-05-27 anmäldes ett
medborgarförslag om publika laddningsstolpar vid alla centrum i
Skarpnäcks stadsdelsområde. Stadsdelsförvaltningen ställer sig
positiv till förslaget. Det är dock trafiknämnden som ansvarar för
frågor som rör laddinfrastruktur på gatumark.
Stadsdelsförvaltningen har varit i kontakt med trafikkontoret och
framfört önskemålet om publika laddningsstationer i nära
anslutning till stadsdelsområdets samtliga centrum. Trafikkontoret
har pekat ut ett antal tänkbara platser för nya laddare som ger en
fingervisning om parkeringsplatser där platsens fysiska
förutsättningar möjliggör att laddstolpar skulle kunna placeras.
Platserna är dock ännu inte utredda, dvs de är inte kontrollerade så
att de inte försvårar gatuskötsel, framkomlighet eller stör framtida
planer för utveckling av gatan. Trafikkontoret avser att se över
möjligheten att utreda aktuella platser i anslutning till alla centrum
inom Skarpnäcks stadsdelsområde för att tydliggöra för intresserade
aktörer att platserna är godkända inom staden för etablering av
laddplatser.
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Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-05-27 anmäldes ett
medborgarförslag om publika laddningsstolpar vid alla centrum i
Skarpnäcks stadsdelsområde. Stadsdelsnämnden beslutade att
överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2021-08-26.
Ärendet
Enligt förslagsställaren är det ett stort problem att det idag saknas
publika laddningsstationer i nära anslutning till stadsdelsområdets
centrum, då det gör att man ogärna byter till elbil. För att främja
elbilsägandet önskar förslagsställaren att stadsdelsnämnden verkar
för att det inom en snar framtid ska finnas publika laddningsstolpar
(laddningsstationer) på parkeringarna vid stadsdelsområdets
centrum.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget. Det inkomna
medborgarförslaget ligger i linje med de målsättningar på
klimatområdet som anges i stadens Miljöprogram 2020–2023.
Framförallt de mål som handlar om ett fossilfritt och klimatpositivt
Stockholm 2040 samt ett Stockholm med frisk luft och god
ljudmiljö.
Stadsdelsnämnden ansvarar inte för frågor som rör laddinfrastruktur
på gatumark utan det är trafiknämnden som är ansvarig nämnd.
Stadsdelsförvaltningen har varit i kontakt med trafikkontoret som
arbetar för att öka etableringen av laddplatser i Stockholms stad
genom att ge intresserade aktörer möjlighet att sätta upp fler laddare
på stadens gator. Trafikkontoret uppmanar samtliga aktörer att
etablera platser i ytterstaden och tittar på ytterligare incitament för
att öka etableringstakten. Stadsdelsförvaltningen har även varit i
kontakt med Stockholm Parkering som också arbetar aktivt med
frågan men som i dagsläget inte äger några fastigheter eller
centrumparkeringar i Skarpnäcks stadsdelsområde.
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I syfte att öka etableringen av laddplatser i Stockholms stad har
trafikkontoret tagit fram en karta med inritade tänkbara platser för
nya laddare som ger en fingervisning om parkeringsplatser där
platsens fysiska förutsättningar möjliggör att laddstolpar skulle
kunna placeras. Platserna är dock ännu inte utredda, dvs de är inte
kontrollerade så att de inte försvårar gatuskötsel, framkomlighet
eller stör framtida planer för utveckling av gatan. För Skarpnäcks
stadsdelsområde ser det ut enligt nedan:
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Stadsdelsförvaltningen har framfört önskemålet om publika
laddningsstationer i nära anslutning till stadsdelsområdets samtliga
centrum till trafikkontoret. Trafikkontoret avser att se över
möjligheten att utreda dessa för att tydliggöra för intresserade
aktörer att platserna är godkända inom staden för etablering av
laddplatser.

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
Bilagor
Medborgarförslaget
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