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Motion angående laddstolpar
Att köra bil är centralt i Sverige som är ett vidsträckt och glesbefolkat
land. Men vi måste vara medvetna om att de drivmedel vi tankar med
idag är skadliga för miljön. Transportsystemet står för cirka en
tredjedel av Sveriges klimatutsläpp.
Under senare år har nya styrmedel, som skattebefrielse för
biodrivmedel, differentierad fordonsskatt och miljöbils- och
supermiljöbilspremien visserligen bidragit till en tydlig minskning av
utsläppen från transportsektorn. Men vi måste göra mer för att
förändra både bilarna och vårt sätt att tänka om vi ska nå målet om en
fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Här har vi i kommunerna ett
ansvar i att gå före och visa vägen.
De fossila bränslen som vi tankar våra bilar med måste bytas ut. I
framtiden måste bilarna drivas av annat, som exempelvis förnybar el,
biogas eller andra förnybara drivmedel. För att underlätta för de nya
förnybara drivmedlen att ersätta befintliga fossila drivmedel och nå en
kritisk massa finns ett uttalat behov av en ny infrastruktur för laddning
av elbilar.
I vår mening har Göteborgsregionen stor potential i att bli ett
västsvenskt fossiloberoende transportnav. Strategiskt placerat mitt i
storregionen mellan Köpenhamn och Oslo finns alla förutsättningar för
att ta ledartröjan i den svenska visionen om en fossiloberoende
fordonsflotta.
I verksamhetsplan antagen av fullmäktige är ett av målen att Ale ska
ha miljöbilar. Då definitionen av miljöbilar är något otydlig vill vi att Ale
förtydligar att det handlar om bilar som drivs på fossiloberoende
drivmedel
Vår förhoppning är att Ale kommun inte bara passivt följer med i den
gröna omställningen utan aktivt blir ledande i den genom att dels ställa
om den egna fordonsparken till att vara helt fossiloberoende senast
2030 och dels planera för att förse kommunen med laddstolpar för
elbilar.

Centerpartiet yrkar:
att
att

Ale fortsättningsvis endast införskaffar fossiloberoende fordon.
Ale ska ha en fossiloberoende fordonspark senast 2030.

att

Ale tar fram en plan för hur kommunen ska förses med
laddstolpar för elbilar.
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