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Förstudie för etablering av publik laddstation för
elbilar under 2022
§ 22

Diarienummer KSM2022-112.510

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. En laddstation etableras vid Strandtorget med 4-6 publika laddplatser
för elbilar, i enlighet med förstudiens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras medel från kommunstyrelsens
särskilda anslag för att stärka kommunens klimat- och miljöarbete.

Reservation
Fredrik Bergkuist (M) hänvisar till moderaternas reservation i kommunstyrelsen 2022-03-08
§ 47, se bilaga.

Beskrivning av ärendet
Fler publika laddplatser behöver etableras i Tyresö för att möte behoven från
elbilsägare och möjliggöra omställningen till en elektrifierad fordonsflotta i
enlighet med klimatmålen. Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att
genom en förstudie rekommendera hur minst en ny laddstation kan etableras
under 2022 (kommunstyrelsen 2022-03-08 § 47). Förstudien har studerat
behoven och förutsättningarna för etablering av fler laddplatser dels i Bollmora
och dels i områden som pekats ut som lämpliga i rapporten Behov av
laddinfrastruktur i Södertörn (bilaga 2). Vidare visar förstudien att kommunen kan
ha flera olika roller för etablering av publika laddplatser. Förstudiens förslag är
att kommunen tar en aktiv roll för etablering av en laddstation med plats för
laddning för 4-6 elbilar vid Strandtorget genom att skriva ett nyttjandeavtal
med en kommersiell aktör som etablerar och driftar en laddstation på
kommunens mark och tar betalt för laddning på marknadsmässigt sätt.
Ambitionen är att laddstationen ska erbjuda både normalladdning och
snabbladdning. Flera laddplatser planeras även av privata fastighetsägare och
kommunen bör ha en stödjande roll genom att i dialog informera om var
kommunen ser att behovet av laddning är stort och uppmuntra till etablering
på platser som är fördelaktigt ur samhällsplaneringsperpektiv.
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Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att:
1. En laddstation etableras vid Strandtorget med 4-6 publika laddplatser
för elbilar, i enlighet med förstudiens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras medel från kommunstyrelsens
särskilda anslag för att stärka kommunens klimat- och miljöarbete.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget
och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Publik laddstation för elbilar 2022_220513.pdf
Bilaga 1_Förstudie_Publik laddstation för elbilar 2022.pdf
Bilaga 2_Behov av laddinfrastruktur i Södertörn och kommunernas roll i
utbyggnaden.pdf
Bilaga 3_ Klimatplanen_Bedömning av barnets bästa_211022.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 6.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-03-08 § 47.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2022-03-08 § 47.pdf

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida

2 (5)

Beslutande organ

Handlingstyp

Hållbarhetsutskottet

Protokollsutdrag
Mötesdatum

2022-05-25

Protokoll för hållbarhetsutskottet
Datum

2022-05-25

Tid

15:00–16:51

Plats

Bollmora

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2022-05-30 kl. 11:00

Paragrafer

18–26

Sekreterare

Fanny Schörling
Ordförande

Marie Åkesdotter
Justerande

Fredrik Bergkuist
ANSLAG / BEVIS

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

Hållbarhetsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-25

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-30

Datum då anslaget tas ned

2022-06-21

Protokollets förvaringsplats

Kansli arkiv plan 6

Underskrift

Fanny Schörling
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Närvarolista
Beslutande
Marie Åkesdotter (MP), ordförande
Anita Mattsson (S), 1:e vice ordförande
Klara Watmani (S)
Mats Lindblom (L), närvarar till och med 16:28 § 23
Fredrik Bergkuist (M)
Anders Wickberg (SD)
Mats Larsson (L), tjänstgörande ersättare för Mats Lindblom (L) från och med
16:28 § 24
Ajda Asgari (MP), tjänstgörande ersättare för Susann Ronström (S)
Mats Fält (M), tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen (C)
Joakim Grimborg (KD), tjänstgörande ersättare för Anki Svensson (M)

Ersättare
Åsa de Mander (L)
Ulla Hoffmann (V)

Övriga
Carina Lindberg, projektledare, kommunstyrelseförvaltningen
Fanny Schörling, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Göran Norlin, enhetschef hållbarhet och mobilitet,
kommunstyrelseförvaltningen
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, miljöpartiet
Karin Ljung, politisk sekreterare, socialdemokraterna
Charlotta Klinth, tf. chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Felix Ockborn, hållbarhetstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Joanna Weiss, extern, Energi- och klimatrådgivningen, närvarar till och med §
18
Johanna Östhem, enhetschef avfall och kretslopp,
kommunstyrelseförvaltningen, närvarande till och med § 19
Anna Grönblad, enhetschef analys och tillväxt, kommunstyrelseförvaltningen
Olof Johansson, översiktsplanerare, kommunstyrelseförvaltningen
Göran Norlin, enhetschef hållbarhet och mobilitet,
kommunstyrelseförvaltningen
Johanna Ronnheden, landskapsarkitekt, kommunstyrelseförvaltningen
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Ebba Larsson, mobilitetsstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Göran Bardun, kommunekolog, kommunstyrelseförvaltningen
Esther Östin, enhetschef park och natur, kommunstyrelseförvaltningen
Louise Bergman, tf. avdelningschef projekt, kommunstyrelseförvaltningen
Andréa Hedin, avdelningschef samhällsmiljö och infrastruktur,
kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Ulrica Riis-Pedersen (C), 2:e vice ordförande, 2:e vice ordförande
Susann Ronström (S)
Anki Svensson (M)
Christoffer Holmström (S)
Peter Freij (M)
Per Carlberg (SD)
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