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Plan för publik laddinfrastruktur i Tyresö
§ 47

Diarienummer KSM2022-112.510

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av
publik laddinfrastruktur.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en förstudie för att minst ett
nytt publikt laddställe ska kunna byggas under 2022.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig
reservation, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns klimatplan identifierar att transporter står för ca 76 procent
av utsläppen av växthusgaser från Tyresö. Den viktigaste åtgärden för att
minska utsläppen från transporter och samtidigt främja hälsa, framkomlighet
och trivsamma stadsmiljöer är överflyttning av persontransporter till hållbara
färdmedel såsom cykel och kollektivtrafik samt att minska transportbehovet av
godstransporter genom ruttoptimering, samordning och planering. För de
transporter som fortfarande kommer att ske med bilar och lastbilar är
elektrifiering avgörande för omställning till fossilfria, klimatsmarta transporter.
År 2030 beräknas mer än hälften av alla personbilar vara elektrifierade.
För att omställningen till elektrifierade fordon ska ske krävs utbyggnad av
laddinfrastruktur, så väl för "hemmaladdning" (där fordonet har sin dygnsvila)
och "destinationsladdning" och laddning vid långa resor. Det behövs också
planeras för tillräcklig och trygg effekt i elnätet för att möta denna efterfrågan.
Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av
publik laddinfrastruktur.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en förstudie för att minst ett
nytt publikt laddställe ska kunna byggas under 2022.
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Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av
publik laddinfrastruktur.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en förstudie för att minst ett
nytt publikt laddställe ska kunna byggas under 2022.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att beslutspunkt två formuleras enligt följande:
"Kommundirektören ges i uppdrag att göra en förstudie för att minst ett nytt
publikt landställe med CCS-uttag ska kunna byggas under 2022."
Ordförande Anita Mattsson (S) yrkar avslag till Anki Svenssons (M)
ändringsyrkande.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till Anki
Svenssons (M) ändringsyrkande.
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M)
ändringsyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen
bifaller ändringsyrkandet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår
ändringsyrkandet.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 6.pdf
Tjänsteskrivelse Plan för laddinfrastruktur.pdf
Bilaga 1_Behov av laddinfrastruktur i Södertörn och kommunernas roll i
utbyggnaden.pdf
Bilaga 2_ Klimatplanen_Bedömning av barnets bästa.pdf
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Protokoll för kommunstyrelsen
Datum

2022-03-08

Tid

18:30-21:02

Plats

Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2022-03-14 kl 12:30

Paragrafer

40–55

Sekreterare

Helena Rindborg
Ordförande

Anita Mattsson
Justerande

Anki Svensson
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-03-08

Datum då anslaget sätts upp

2022-03-15

Datum då anslaget tas ned

2022-04-07

Protokollets förvaringsplats

Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Helena Rindborg
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Närvarolista
Beslutande
Anita Mattsson (S)
Mats Lindblom (L)
Anki Svensson (M)
Anders Linder (S)
Susann Ronström (S)
Martin Nilsson (S)
Christina Melzén (L)
Marie Åkesdotter (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Peter Freij (M)
Jeanette Hellmark (M)
Mats Fält (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD), Närvarande §§ 40-53
Anders Wickberg (SD), Tjänstgörande ersättare §55

Ersättare
Klara Watmani (S)
Katarina Helling (S)
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP), Närvarande §§ 40-46 samt §§ 54-55
Björn Lindgren (MP), Närvarande §§ 47-55
Ulla Hoffmann (V)
Fredrik Bergkuist (M)
Chris Helin (M)
Mikael Onegård (M)
Petra Nygren (M)
Anna Steele (C)
Joakim Grimborg (KD)

Övriga
Charlotta Klinth, tf chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
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Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Elin Waltersson, tf kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Elisabet Schultz, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Helena Rindborg, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Helena Törnqvist, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP
Karin Ljung, politisk sekreterare, S
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Antonios Arvanitidis, IT-chef, kommunstyresleförvaltningen
Stefan Vallin, informationssäkerhetssamordnare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Christoffer Holmström (S)
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