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Svar på medborgarförslag gällande
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Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.

Lisa Kinnari
t f stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har uppdragit åt stadsdelsförvaltningen att
bereda medborgarförslaget om uppförande av laddstationer på
busshållplatser och tunnelbanestationer. Förslagsställarna gör
gällande att laddningsmöjligheter för bland annat mobiltelefoner
bidrar till en ökar tryggheten och säkerhet för invånare och besökare
på Södermalm.
Ansvaret för kollektivtrafiken ligger på Stockholms läns landsting.
Södermalms stadsdelsnämnd är därför inte behörig att ta ställning
till om eluttag ska sättas upp på busshållplatser och
tunnelbanestationerna.
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Stockholms läns landsting genom dess trafikförvaltning har belyst
frågan om möjligheten att ladda mobiltelefoner och annan
utrustning under resa i kollektivtrafiken.
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Bakgrund
Vid sammanträdet den 25 augusti 2016 uppdrog stadsdelsnämnden
åt stadsdelsförvaltningen att bereda medborgarförslaget om
uppförande av laddningsstationer på busshållplatser och
tunnelbanestationer. Medborgarförslaget bifogas ärendet.
Ärendet
I medborgarförslaget föreslår förslagsställarna att det på
busshållplatser och tunnelbanestationer uppförs laddningsstationer
för mobiltelefoner och annan utrustning. Förslagsställarna menar att
möjligheten att ladda sin mobiltelefon bidrar till ökad trygghet och
en säkrare tillvaro för invånare och besökare inom Södermalm,
särskilt kvällstid.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stad i samråd med
stadsmiljö. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 8
november, i pensionärsrådet den 7 november och i rådet för
funktionshindersfrågor den 8 november 2016.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Södermalms stadsdelsnämnd delar förslagsställarnas synpunkt att
laddningsstationer på busshållplatser och i tunnelbanan bidrar till en
ökad trygghet genom att dessa möjliggör för medborgarna att ladda
telefoner och annan utrustning.
För att Södermalms stadsdelsnämnd ska kunna genomföra
intentionerna i medborgarförslaget krävs att det är Södermalms
stadsdelsnämnd och Stockholms stad som ansvarar för driften av
busshållplatser och tunnelbanestationerna.
Ansvaret för kollektivtrafiken som går inom Stockholms stad och
Södermalm ligger på Stockholms läns landsting. Inom landstinget
finns en förvaltning – Trafikförvaltningen – som ansvarar för att
Stockholms läns invånare och besökare har en väl utbyggd,
lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. Eftersom det är
Stockholms läns landsting som förfogar över och ansvarar för
busshållplatserna och tunnelbanestationerna är Södermalms
stadsdelsnämnd inte är behörig att ta ställning till om eluttag i form
av laddstationer ska sättas upp på busshållplatser och
tunnelbanestationerna.
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Förvaltningen noterar att Stockholms läns landsting genom dess
trafikförvaltning belyst frågan om möjligheten att ladda
mobiltelefoner och annan utrustning under resa i kollektivtrafiken.
Detta framgår av Trafiknämnden Stockholms läns landstings
protokoll den 2016-05-31 § 87.
Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Bilagor
Medborgarförslag gällande uppförande av laddstationer på
busshållplatser och tunnelbanestationer.
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