
Sammanträdesprotokoll 
 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

 Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Paragrafer 
75 

 

Plats och tid 
 
 

KS rummet 17:30-17:50 
 Beslutande ledamöter 
 

Ilko Corkovic  (S) 
Staffan Larsson (C) 
Sara Kånåhols  (V) 
Nina Andersson-Junkka (S) 
Tomas Zander  (C) 
Lars Ljung (S) 
Erik Arvidsson (SD) 
Annette Hemlin (FÖL) 
Torbjörn Johansson (FÖL) 
Marcel van Luijn (M) 
Carl Malgerud (M)  

 Övriga närvarande Lenamarie Wikström (M), ej tjänstgörande ersättare 
Jens Odevall, kommunchef 
Jonatan Wassberg, sekreterare 
Charlotte Håkansson van Luijn  

 Justerare Annette Hemlin med Lars Ljung som ersättare 

 Justeringens plats och tid Omedelbar justering (Stadshuset 2022-05-23 klockan 18:00) 2022-05-23  
 

 Underskrifter 
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………………... 
 Jonatan Wassberg 

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………... 
 Ilko Corkovic 

 Justerare ……………………………………………………………………………………………… 
 Annette Hemlin 

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se 
Protokollet anslås 
Datum då anslaget sätts upp 2022-05-23 Datum då anslaget tas ned 2022-06-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
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Innehållsförteckning: 
 

§ 75 Parkeringstaxa 2022/71 514  3 - 5 
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§ 75 Dnr 2022/71 514 KS 
 
Parkeringstaxa 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att  anta taxa om 15 kronor per timme för parkering avgiftsbelagd kommunal par-

keringsplats enligt antagen lokal trafikföreskrift. 

att  anta taxa om 200 kronor per dygn för parkering avgiftsbelagd kommunal par-
keringsplats enligt antagen lokal trafikföreskrift med dygnstaxa. 

Taxan gäller inte gästhamnarnas ställplatser för husbilar (parkering för personbil 
klass 2). För taxa för gästhamnarnas ställplatser för husbilar, se kommunens 
(kommunstyrelsens) taxa för HAMN+A134. 

Beslutet justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har genomfört en upphandling av parkeringsbevakning. Tidigare avtal 
har innehållit en parkeringsavgift som är på 15 kronor per timme. 200 kronor per 
dygn, på de platser dygnstaxan godkänts har tillkommit i förslag till taxa 2022. 

Trafiknämnden har att besluta om lokala trafikföreskrifter och eventuella placering-
ar av avgiftsbelagda parkeringsplatser. 

Kommunfullmäktige har att fastställa kommunens taxor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17 § 115. 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-13. 

Bedömning 
Avgiften är menad att betala för parkeringsbevakningen och därmed ordna trafiken. 
Ordningen av trafiken förbättras också om taxan kan finansiera underhållet av 
kommunens parkeringsplatser. 

Konsekvensanalys 
Beslutet möjliggör för kommunen att direkt kunna ta betalt för parkering på kommu-
nala parkeringsplatser. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Erik Arvidsson (SD) yrkar att taxan ska vara anta taxa om 5 kronor per timme för 
parkering avgiftsbelagd kommunal parkeringsplats enligt antagen lokal trafikföre-
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skrift; att anta taxa om 60 kronor per dygn för parkering avgiftsbelagd kommunal 
parkeringsplats enligt antagen lokal trafikföreskrift med dygnstaxa. 

Carl Malgerud (M), Tomas Zander (C), Marcel van Luijn (M), Staffan Larsson (C) 
och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut enligt protokollsutkastet, det vill säga att kommunstyrelsen föreslår kom-
munfullmäktige att anta taxa om 15 kronor per timme för parkering avgiftsbelagd 
kommunal parkeringsplats enligt antagen lokal trafikföreskrift; att anta taxa om 200 
kronor per dygn för parkering avgiftsbelagd kommunal parkeringsplats enligt anta-
gen lokal trafikföreskrift med dygnstaxa. Taxan gäller inte gästhamnarnas ställplat-
ser för husbilar (parkering för personbil klass 2). För taxa för gästhamnarnas ställ-
platser för husbilar, se kommunens (kommunstyrelsens) taxa för HAMN+A134. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Erik Arvidssons ändrings-
yrkande; och Carl Malgerud med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Efter genomförd proposition på framlagda yrkande finner ordförande att kommunsty-
relsen beslutar att bifalla till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt 
protokollsutkastet, det vill säga att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
anta taxa om 15 kronor per timme för parkering avgiftsbelagd kommunal parke-
ringsplats enligt antagen lokal trafikföreskrift; att anta taxa om 200 kronor per dygn 
för parkering avgiftsbelagd kommunal parkeringsplats enligt antagen lokal trafikföre-
skrift med dygnstaxa. Taxan gäller inte gästhamnarnas ställplatser för husbilar (par-
kering för personbil klass 2). För taxa för gästhamnarnas ställplatser för husbilar, se 
kommunens (kommunstyrelsens) taxa för HAMN+A134. 

Reservation 
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Erik Arvidsson (SD) förklarar sin reservation skriftligt (se nedan). 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
Tillväxtavdelningen 
Tekniska avdelningen 
Kommunikation och servicecenter 
______________
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