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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-05-17 115   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 115 Dnr 2022/71 514 KS 
 
Parkeringstaxa 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
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. 

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 
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. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
Tillväxtavdelningen 
Tekniska avdelningen 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2022-05-13 2022/71 514 
     

 
Handläggare 
Anders Magnusson 
Tillväxtchef 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88 354  Jonatan.Wassberg@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till trafiknämnden 
 

 
Tjänsteskrivelse - Taxa för parkering 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår 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 (kom-
munstyrelsens) taxa för HAMN+A134. 

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 placeringar 
av avgiftsbelagda parkeringsplatser. 

Kommunfullmäktige har att fastställa kommunens taxor. 

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 kommuna-
la parkeringsplatser. 

  
 Anders Magnusson 
 Tillväxtchef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
Tillväxtavdelningen 
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Tekniska avdelningen 
Kommunikation och servicecenter

5


	Kallelse förstasida
	Parkeringstaxa
	Beslut KSAU 2022-05-17
Parkeringstaxa
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse - Taxa för parkering
	Sida 1
	Sida 2



