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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – svar på motion om laddinfrastruktur i
Hylte
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) och Martina Philip Carlsson (C) har lämnat in en motion med yrkande om att
samhällsbyggnadsnämnden och/eller kommunstyrelsen ges i uppdrag att:




Ta fram en samlad plan för utbyggnad av publik laddinfrastruktur i hela kommunen
Ge förslag på nästa konkreta 1-3 steg. Krävs egna investeringar, så bör dessa arbetas in i REPprocessen.
Ge förslag på hur avgift för laddning (för laddstationer som kommunen har rådighet över) bör
hanteras (t.ex. betalsätt och taxeförslag).

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 mars 2021, §72, att ge samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att lämna förslag till motionen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 22 juni 2021, §56, att
återsända motionen till kommunstyrelsens arbetsutskott då uppdraget inte faller inom nämndens
ansvarsområde.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att motionen ligger helt i linje med de beslut som fattats i
Hylte kommuns budget för 2022. Avsikten är att starta ett nytt kommunalt bolag med syfte att bidra
till Hylte kommuns klimatomställning. Ett av bolagets uppdrag kommer att vara att bygga ut
laddinfrastruktur för fordon i hela Hylte kommun. Mot bakgrund av detta föreslår
kommunledningskontoret att motionen bifalls.

Ekonomisk konsekvens av beslutet
Eftersom förslaget ligger helt i linje med redan tidigare fattade beslut bedöms att beslutet inte har
någon ytterligare ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet
Motion- laddinfrastruktur i Hylte
§34 KF Inkomna motioner
§72 KSAU Motion Laddinfrastruktur – på remiss
§56 SBN Motion – laddinfrastruktur i Hylte
Tjänsteskrivelse – svar på motion om laddinfrastruktur i Hylte
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Beslutet skickas till
-

Emma Gröndahl
Kommunchef

Tove Olsson
Utveckling- och hållbarhetschef
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