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§ 114  
 
Möte med Lindahls, information om pågående försäkringsärende 

Ärendebeskrivning 
Advokatfirman Lindahl har bjudits till kommunstyrelsens arbetsutskotts samman-
träde för att redogöra för kommunens pågående tvist med försäkringsbolaget Pro-
tector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring ASA Norge angående för-
säkringsersättning för branden 2019 i Åkerboskolan i Löttorp. 

Dagens sammanträde 
Representanter för Lindahl redogör för ärendets gång och deras förslag till vidare 
behandling av ärendet.  

______________
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§ 115 Dnr 2021/96 206 KS 
 
Förlängning, prisjustering samt utökning av avtal gällande parkerings-
övervakning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna förlängning av ramavtal avseende Parkeringsövervakning Borg-

holms kommun daterat 2019-05-08 med ett (1) år.  

att  godkänna prisjustering med 2,2 %, enligt ramavtal. 

att utökning av avtal med bevakning av parkeringen vid badplatsen Sjöstuge-
området. 

Ärendebeskrivning 
Avtalen som gällt tidigare år ha gått ut och kommunen är i behov av nya avtal för 
parkeringsbevakning för allmän plats och fastighetsmark där kommunen är hu-
vudman, fastighetsägare eller hyresgäst med befogenhet att utföra parkerings- 
övervakning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-12. 

Bedömning 
Då upphandling av parkeringsövervakningen inte har prioriterats under året fö-
reslås en förlängning av befintligt ramavtal. 

Konsekvensanalys 
Utan förlängning av ramavtalet kommer ingen övervakning av parkeringarna att ske 
vilket kan medföra stora problem med felparkerade bilar. Kommunen har sedan 
1987 haft parkeringsövervakning i Borgholm/Köpingsviks-området sommartid. Över-
vakningen bör gälla all kommunal mark i hela kommunen då det förekommer att bi-
lar ”långtidsparkeras” på olika ställen i kommunen. 

Parkeringsövervakningen används i huvudsak för att  

- kontrollera att trafikförordningen och de lokala trafikföreskrifter som gäller i 
kommunen följs.  

- se till att felparkerade bilar inte hindrar utryckningsfordons framkomlighet. 
- se till att eventuell snöröjning kan genomföras. 
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Beslut skickas till 
Securitas 
Polisen 
Tillväxtchef 
______________
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§ 116 Dnr 2021/96 206 KS 
 
Förordnande av kommunala parkeringsvakter; Parkeringsövervakning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar 
att  förlänga förordnande för följande personer som kommunala parkeringsvak-

ter: Martin Johansson, Rickard Blad, Mattias Jeansson, Bo Johansson, 
Jesper Lindqvist, Karsten Bleckberg, Dennis Lundqvist, Magnus Sundman, 
Tim Andersson, Egon Harrysson. 

Ärendebeskrivning 
I och med avrop på tidigare upphandling har avtalet med Securitas förlängts för 
övervakning parkeringen i kommunen. Företaget har anmält personer som kom-
munen ska förlänga förordnadet som kommunala parkeringsvakter för.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-31. 

Bedömning 
Trafiknämnden har att förordna parkeringsvakterna 

Beslut skickas till 
Tillväxtchef 
Securitas 
Polisen 
______________
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