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Julius Winberg Sääf                                    (S) 
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§ 9  

Platsbesök Gärdslösa förskola 

Dagens sammanträde 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskott besöker byggnationen av Gärdslösa nya förskola. 
Platschef Jonas Oldaus från Skanska visar runt tekniska utskottet i fastigheten.  

Byggnaden kommer i stort sett vara klimatneutral med bergvärme samt solpaneler.  
Stor hänsyn har tagits till de som ska använda huset. Fönster samt pentryn och toaletter är 
anpassade storleksmässigt efter barnen som ska vistas i byggnaden. 
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§ 10 Diarienummer 2022/17 311 KS 

Lastzon på Storgatan 3 A 

Beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott i egenskap av trafiknämnd  beslutar 

att avslå ansökan om att märka upp lastzon på Storgatan 3 A 

Ärendebeskrivning 
Ägaren till företaget Budge Entertainment med kontor och förråd på Storgatan 3A önskar 
lastplats med tillika skyltning vid Storgatan 3A. 

Problematiken som beskrivs är att boende i området blockerar näringsidkaren tillgång till sitt 
förråd och kontor. Föreslaget som inkommit är att måla upp lastplats samt skylta upp enligt 
vägmärkesförordningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - önskemål om lastzon på Storgatan 3 A 2023-03-02 

Inkommen skrivelse 2022-03-21 

Bedömning 
Att märka upp lastplats för enstaka företag är inte rimligt. Om det finns fler företag i området 
som kan utnyttja lastplatsen kan det vara möjligt, det bedöms från fall till fall. 

Under sommartiden kan företagsinnehavaren i detta fall söka dispens att få framföra fordon 
längst med den delen av Storgatan till sitt förråd och kontor.  

Men parkering längst med gågata är inte lämpligt.  

Konsekvensanalys 
Bifall innebär att kommunen måste upprätta lastplatser på orimligt många platser till enskilda 
näringsidkare.  

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 11 Diarienummer 2023/67 206 KS 

Parkeringsövervakning 2023 - hamnar och övriga platser 

Beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott i egenskap av trafiknämnd beslutar 

att godkänna föreslagna områden Borgholm 11:1, Tings Ene 1:14 samt Byxelkroks 
 hamn och Stora Rör för betalparkering 2023.  

Ärendebeskrivning 
Kommunen har under ett antal år utfört parkeringsövervakning (enligt lagen 1976:206) om 
felparkeringsavgift genom att teckna avtal med entreprenör. 

Securitas är upphandlad entreprenör för parkeringsövervakning. 

För att under sommaren upprätthålla ordning i trafiken tar kommunen ut avgift för parkering 
på de mest besökta platserna.  
Kommunens mål är att avgifter och övervakning ska ge god efterlevnad av de bestämmelser 
som reglerar stannande och parkering av fordon så att trafiksäkerheten, framkomligheten 
och tillgängligheten tillgodoses. (enligt lagen 1957:259 2§) 

Områden som föreslås omfattas av betalparkering är följande;  

Inom Borgholm 11:1 
Yttre hamnen, parkering vid restaurang samt parkering vid gamla Beijers tomten. 
Fastigheten Amfion 10 (Hantverkargatan 13–15) 
Bakom Kyrkan (Östra Kyrkogatan 8) 
Osten (Energivägen 5) 
Bussparkering, tömningsstation (Kapellvägen 1) 
Sjöstugans badplats (båda parkeringarna) (Sjöstugevägen 1)         

Inom Tings ene 1:14 
Köpingsvik Kyrka (Kyrkallén 1) 
Smedjan (Köpingevägen) 
Skurkvarnsvägen (Skurkvarnsvägen 11)  
 
Byxelkroks hamn 
Stora rör 
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Datum för avgifter: 1 juni – 31 aug samt skördefesten 25 sep-1 okt  
För områdena torget, bakom Kyrkan, energivägen och kapellvägen 

Omfattning: dygnet runt 

Avgift: 15 kr/h 0–24 alternativt 15 kr/h i kombination med dygnsavgift där så är lämpligt. 
Oförändrat från 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Avgiftsbeläggning av parkeringarna i Borgholms kommun 2023-03-02 

Kartor över parkering torget, bakom kyrkan och Amfion 6, 2023-03-01 

Bedömning 
Kommunen kan enligt gällande lagar och förordningar tillämpa parkeringsövervakning och 
meddela parkeringsanmärkningar inom områden och platser där parkerande och stannande 
regleras genom lokal trafikföreskrift och att föreskriften är införd i liggaren och skyltad enligt 
gällande bestämmelser. 

Konsekvensanalys 
Att inte ha övervakning eller avgift på vissa av våra parkeringar innebär att vi inte kan hålla 
den ordningen i trafiken som vi eftersträvar. Trafiksäkerheten, framkomligheten och 
tillgängligheten försämras. 

Beslutet skickas till 
Hamnchef 
Teknisk chef 
Ekonomichef 
Gata/Park chef 
Tillväxtchef 
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§ 12 Diarienummer 2023/16 311 KS 

Beslut för kännedom 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har ansökt om att sänka hastigheten på väg 136 ska sänkas från 70 till 
50 kilometer i timmen under perioden 1 juni – 31 augusti.  
Vägsträckan gäller mellan 250 meter söder om vägen in till Borgholms slott – Borgholms 
södra tätortsgräns. 
 
Länsstyrelsen har beslutat att bifalla ansökan och meddelar bifogade lokala trafikföreskrifter 
om högsta gällande hastighet på del av väg 136 i Borgholms kommun. Länsstyrelsen 
beslutar även att upphäva myndighetens lokala trafikföreskrifter (08FS 2009:08) i Borgholms 
kommun såvitt avser aktuell vägsträcka.  
Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens tekniska utskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
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§ 13 Diarienummer 2022/184 283 KS 

Renovering av Stadshusets tak 

Beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar  

att ge teknisk chef Lars-Gunnar Fagerberg i uppdrag att ta fram ett 
kostnadsförslag gällande renovering av taket.  

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Lars-Gunnar Fagerberg informerar kommunstyrelsens tekniska utskott om 
renovering av Stadshusets tak. Bedömningar av stadshusets tak har gjorts i omgångar. I den 
senaste bedömningen som gjordes av Takskifferspecialisten från Grythyttan kan ungefär 90 
procent av det nuvarande takmaterialet återanvändas.  

Dagens sammanträde 
Tekniska utskottet diskuterar kostnadsförslag och möjliga lösningar av material.  
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§ 14 Diarienummer 2022/171 049 KS 

Omprioritering av 2022 års investeringsbudget för 
utbyggnad av laddinfrastruktur i kommunen. Diskussion 
och information om laddinfrastruktur, prisstrategi 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har sett över behovet av laddinfrastruktur gällande elbilar och sett att behovet av 
laddstolpar kommer att öka.  

Dagens sammanträde 
Fler turister som kommer till Borgholms kommun använder sig av elbilar eller elhybrider. 
Kommunstyrelsens tekniska utskott diskuterar att fler laddstolpar behövs och det kommer 
sättas upp ibland annat hamnarna. 

Tekniska utskottet går igenom informationen, och lägger den till handlingarna. 
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§ 15  

Budgetpriotering, diskussion 

Beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar  

 
att sporthallarna bör prioriteras i investeringsplanen för åren 2024–2028  

 
Dagens sammanträde 
Teknisk chef Lars-Gunnar Fagerberg informerar tekniska utskottet om 
lokalförsörjningsplanen, fastighetsstrategin samt underhållsplanen för kommunens 
fastigheter. Man tittar även på energieffektiva åtgärder som också är kostnadseffektiva. 

Skickas till  
Budgetberedningen 
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§ 16  

Åkerboskolans gymnastiksal, information om 
kostnadsuppskattning  

Beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar  

att ge tekniska avdelningen i uppdrag att ta fram kostnadseffektiva förslag för att 
hålla gymnastiksalen i drift. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens tekniska utskott önskade vid sammanträdet 2023-02-09 få en 
kostnadsuppskattning på upprustning av Åkerboskolans gymnastiksal.  

Dagens sammanträde 
Teknisk chef Lars-Gunnar Fagerberg presenterade kostnadsförslaget som företaget WSP 
lagt fram gällande Åkerboskolans gymnastiksal.  

Utskottet diskuterar kostnaden för att renovera lilla gymnastiksalen mot att bygga till den 
befintliga Åkerbohallen. Tekniska utskottet önskar underlag för mer kostnadseffektiva förslag 
för att hålla gymnastikhallen i drift. 

Skickas till  
Teknisk chef 
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