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Lundaförslaget – Laddstolpar – Slåttervägen (Kobjer)
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

bifalla lundaförslaget i enlighet med det som framförts i
tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, det pågår ett försök
tillsammans med Kraftringen för att skapa fler laddplatser, en
av platserna som utreds är Slåttervägen på Kobjer.

Sammanfattning
Ett lundaförslag har kommit till tekniska förvaltningen gällande
bristen på möjlighet till laddning av eldrivna bilar på Kobjer. Detta
hämmar övergången till fossilfria bilar varför förslagsställaren vill att
kommunen utreder möjligheten att installera laddplatser för publik
användning längs Slåttervägen på Kobjer och gärna på liknande
områden.
Tekniska förvaltningen arbetar sedan början av 2022, på uppdrag av
tekniska nämnden, med ett test att etablera fler laddplatser i Lund.
Tillsammans med Kraftringen provar förvaltningen potentiella
platser för laddning utifrån flera aspekter. Slåttervägen på Kobjer är
en av dessa platser. Tekniska förvaltningen är positiv till
lundaförslaget att utreda möjligheten att etablera laddplatser på
Kobjer samt andra platser i tätorten Lund tillika andra tätorter i
kommunen.

Underlag för beslutet




Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-12
Protokollsutdrag TN 2022-02-09 § 53 Skrivelse (C) – Skapa
tillräckligt antal laddplatser
Lundaförslaget – Laddstolpar – Slåttervägen (Kobjer), 202112-01

Ärendet
Ett lundaförslag har kommit till tekniska nämnden gällande laddning
av elbilar för publik användning på Kobjer. Förslagsställaren framför
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att flera bostadsrättsföreningar på Kobjer inte har möjlighet till
laddning vilket nog hämmar viljan att övergå till fossilfria bilar.
Förslagsställaren menar att boende i villa eller radhus kan installera
egen laddstation, men för boende i lägenhet är det svårare.
Förslagsställaren föreslår att kommunen utreder möjligheterna att
sätta upp laddstolpar på en sträcka med parkeringsplatser längs
Slåttervägen på Kobjer och gärna på fler liknande områden.

Föredragning
Tekniska förvaltningen fick av tekniska nämnden den 9 februari
2022 i uppdrag att genomföra ett test tillsammans med Kraftringen
för att skapa fler laddplatser. Testet är inriktat på publika
laddpunkter på allmän gata där det saknas möjlighet för med
parkeringsmöjlighet på fastighetsmark. Testet ser över potentiella
platser som kan vara lämpliga laddplatser ur flera aspekter.
Slåttervägen på Kobjer är en av dessa platser.
Tekniska förvaltningen är därför positiv till förslaget att under 2022,
i samband med testet för etablering av laddplatser, utreda
möjligheten att etablera laddplatser på Kobjer samt flera andra
områden i tätorten Lund tillika andra tätorter i kommunen.

Beredning
Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut medför inga ekonomiska
konsekvenser.
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