
Protokoll  Sam 38/2021 
 
 

  1 (5) 
 

Programnämnd samhällsbyggnad 
 
Datum: 2021-12-03 
Tid: 14.45–14.50 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Ullis Sandberg (S) 
Patrik Jämtvall (L) 
David Gelinder (KD) 
Johan Kumlin (M) 
Kemal Hoso (S) 
Per Lilja (S) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Linn Josefsson (V) 
Maria Hedwall (M) 
Håkan Jacobsson (M) 
Maria Sääf (MP)  
 
Tjänstgörande ersättare 
Jonas Håård (S) Ersätter Anna Hedström (S) 
Gösta Eriksson (S) Ersätter Anders Olsson (C) 
Bo Åkerling (C) Ersätter Linda Larsson (C)  
Bo Ammer (SD) Ersätter Helena Ståhl (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Krister Eriksson (M) 
Tommy Sjöstrand (L) 
Sunil Jayasooriya (V)  
 
Övriga 
Petra Åhlund Vikarierande stadsbyggnadschef 
Erik Skagerlund Verksamhetschef 
Robert Lindby Nämndsekreterare 
 
Paragraf 174–175 och 180 
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Robert Lindby, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
Ullis Sandberg (S), ordförande 
 
 
 
Linn Josefsson (V), justerare 
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§ 174 Revidering av felparkeringsavgifter i Örebro 
kommun 
Ärendenummer: Sam 1149/2021 
Handläggare: Peter Grönlund och Emelie Tiveljung 

Ärendebeskrivning 
Efterlevnaden av parkeringsreglerna är en viktig förutsättning för ökad 
trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Syftet med 
felparkeringsavgifterna är att motverka felaktig parkering. 

De nu gällande nivåerna för felparkeringsavgift fastställdes av 
Kommunfullmäktige i december 2007 och är i behov av revidering. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 12 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07 
Jämförelse av avgifter (mellan Örebro kommun och andra kommuner) 
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden 2021-11-12, § 176 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

1. För överträdelse av lokal trafikföreskrift om avgift eller tidsbegränsad 
parkering som anges i 3 kap. 49 a § som meddelats med stöd av 10 kap. 1 § 
första stycket punkt 17 trafikförordningen (1998:1276) fastställs avgiften 
till 600 kronor. 

2. För överträdelse av de förbud att parkera fordon, som anges i 3 kap. 49 och 
55 §§, 8 kap. 1 § eller de lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud som 
meddelats med stöd av 10 kap. 1–3 §§ eller beslut meddelade med stöd av 10 
kap. 14 § första stycket punkt 8 trafikförordningen (1998:1276) fastställs 
avgiften till 900 kronor. 

3. För överträdelse av de förbud att stanna eller parkera fordon som anges i 3 
kap. 47–48, 52–54 §§ eller de lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och 
parkera som meddelats med stöd av 10 kap. 1–3 §§ eller beslut meddelade med 
stöd av 10 kap. 14 § första stycket punkt 8 trafikförordningen (1998:1276) 
fastställs avgiften till 1 200 kronor. 

4. För överträdelse av de förbud att stanna eller parkera fordon som anges i 3 
kap. 54 § tredje stycket som meddelats med stöd av 10 kap. 2 § andra stycket 
punkt 1 trafikförordningen (1998:1276) fastställs avgiften till 1 200 kronor. 

5. Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 
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Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Tekniska nämndens förslag. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

 

§ 175 Revidering av avfallstaxa och avfallsföreskrifter för 
Örebro kommun 2022 
Ärendenummer: Sam 842/2021 
Handläggare: Helena Lindström 

Ärendebeskrivning 
På initiativ från Tekniska förvaltningen, Avfallsverksamheten, har ett förslag till 
förändring av avfallstaxan tagits fram. Förslaget till 2022 års taxa utgår från 
2021 års taxenivå. Förslaget är baserat på förändringar som skett inom 
lagstiftningen, vilket kommer att påverka kostnadsläget framöver samt att 
Örebro kommun har ambitionen att nå uppsatta mål inom miljöområdet 
(minska avfallet med 25 % åren 2015–2025). 

I förslaget ingår även åtgärd för att öka självfinansieringen genom taxan för det 
i reglementet angivna verksamhetsuppdraget. 

Vidare har ett förslag till förändring av avfallsföreskrifterna 2022 tagits fram. 
Förslaget utgår från gällande avfallsföreskrifter. Förslaget är baserat på 
förändringar i lagstiftningen och lösningar för avfallshämtning som kopplas till 
den förtätade staden. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 12 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-05 
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden 2021-11-12, § 175 
Avfallstaxa 2022 för Örebro kommun 
Presentationen "Förslag till ny avfallstaxa och ändringar i föreskrifterna 2022" 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

1. Förslag till Örebro kommuns taxa för avfall antas. 

2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022. 

3. Förslag till ändringar i avfallsföreskrifterna antas. 

4. Föreskrifterna ska gälla från och med den 1 januari 2022. 

5. Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 
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Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Tekniska nämndens förslag. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

  

§ 180 Avskrivning av 2020 års utestående fordringar 
Ärendenummer: Sam 1120/2021 
Handläggare: Sofia Engström 

Ärendebeskrivning 
Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång. 
Det innebär att kommunens tillgångar i bokslutet endast ska innehålla 
fordringar som det är troligt att få betalt för. 

Erfarenheterna visar att möjligheterna att få in betalningar på fakturor efter att 
sedvanliga kravåtgärder vidtagits är ytterst små. God redovisningssed innebär 
därför att fakturor med förfallodatum längre än ett år från balansdatum ska 
anses som osäkra tillgångar. Dessa fakturor måste således föras bort ur 
bokföringen för att kommunens räkenskaper ska vara rättvisande. Nämnderna 
ska inför varje bokslut fatta beslut om avskrivning på dessa osäkra fordringar. 
Fordran kvarstår dock på den enskilde och åtgärder för att få in betalningen 
ska fullföljas. 

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets sammanlagda utestående 
fordringar, med sista betalningsdag den 31 december 2020, uppgår till 807 780 
kronor (inklusive moms). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse "Avskrivning av 2020 års utestående 
fordringar i Raindance", 2021-10-26 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-02 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i ekonomisystemet skriva av 
2020 års utestående fordringar på 807 780 kronor, på grund av att fordran inte 
längre kan anses som säker enligt god redovisningssed. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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