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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2015.349
Datum: 2016-04-07
Handläggare Frida Leksell
E-post: frida.leksell@ale.se
Kommunstyrelsen

Svar på motion från Ahlafors fria skola angående laddningsuttag
för elbilar och andra elfordon
Det har inkommit en motion från Ahlafors fria skola om att bygga elladdningsstationer för eldrivna
cyklar, mopeder samt elbilar.
Ale kommun arbetar aktivt med frågan kring elladdningsinfrastruktur och invånarnas tillgång till
elladdning. Finansiering har även sökts för att upprätta ytterligare en laddstation i Nödinge. En
plan för vidare elektrifiering av kommunen är under utredning och ska ge riktlinjer för hur Ale bör
utvecklas för att säkerställa en anpassning till framtidens fordonsflotta.
Förvaltningen bedömer att redan påbörjade insatser kommer att uppfylla stora delar av de insatser
som föreslås i motionen.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Björn Järbur
Kommunchef

Frida Leksell
Handläggare mobilitet & kollektivtrafik

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande, motionen 2016-04-07.

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
För kännedom

Bakgrund
Ahlafors fria skola har skrivit en motion om att kommunen bör bygga elladdningsstationer i de
lokala samhällena. Detta för att underlätta för invånarna att kunna ladda elbilar, elmopeder och
elcyklar. I motionen föreslås följande
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-Att kommunfullmäktige beslutar att installera eluttag för eldrivna cyklar och mopeder på
parkeringsplatser i de lokala centrumen
- Att kommunfullmäktige beslutar att bygga laddningsplatser för elbilar
Förvaltningens bedömning och motivering
Ale kommun arbetar aktivt med frågan kring elladdningsinfrastruktur och invånarnas tillgång till
elladdning. Kommunen har blivit beviljade stöd för uppförande av snabbladdningsstation för
elfordon, då främst bilar, genom Naturvårdsverket. Denna snabbladdstation förväntas vara på plats
senast sista september år 2016 och vara belägen i Älvängen, i nära anknytning till Coop.
Finansiering har även sökts för att upprätta ytterligare en laddstation i Nödinge. En plan för vidare
elektrifiering av kommunen är under utredning och ska ge riktlinjer för hur Ale bör utvecklas för
att säkerställa en anpassning till framtidens fordonsflotta.
Förvaltningen bedömer att redan påbörjade insatser kommer att uppfylla stora delar av de insatser
som föreslås i motionen.
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