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§ 142 Parkeringstaxa 2021
Ärendenummer: Tn 4126/2020
Handläggare: Peter Grönlund, Randi Andreassen
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog 2007 den senaste regleringen av
parkeringsavgifterna i City. Då beslutades att på de mest attraktiva
parkeringsplatserna i centrala Örebro skulle avgifterna höjas där den övre
gränsen skulle vara 25 kr per timme.
Örebro kommun gjorde en översyn av sitt parkeringssystem år 2012. Sedan
dess har områden tillkommit, staden har förtätats och trycket på
parkeringsplatser, framförallt i centrala lägen, har ökat. I samband med
förändringarna har mindre justeringar av parkeringsreglerna gjorts vilka
tillsammans har lett till att systemet idag har många olika nivåer och är
svåröverskådligt. Dessutom upplevs att efterfrågan på gatuparkering är större
än utbudet, med dagens avgiftsnivåer.
Ärendet bereddes på Tekniska nämndens sammanträde den 12 juni och den 27
augusti 2020.
Beslutsunderlag

Omvärldsbevakning parkeringstaxor
Gällande riktlinjer för parkering, antagna av kommunfullmäktige 2013-10-08
Tjänsteskrivelse, 2020-09-18
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till beslut:
1. Anta förslag till parkeringsavgifter för avgiftszon 1 att gälla från och
med 1 januari 2021.
2. Anta förslag till parkeringsavgifter för avgiftszon 2 att gälla från och
med 1 mars 2021.
3. För att underlätta för dem som bor inom avgiftszon 2 föreslås
kommunfullmäktige besluta att avgift, från och med 1 mars 2021, ska
tas ut efter särskild grund för dessa boende. Tekniska nämnden ges i
uppdrag att senast inför kommunfullmäktige i februari 2021
återkomma med förslag på avgift för boendeparkering enligt sådan
särskild grund.
4. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjlighet att utöka
zonindelningen med ytterligare en avgiftszon 3.
5. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutspunkt 1, 2 och 3 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Anta förslag till parkeringsavgifter för avgiftszon 1 att gälla från och
med 1 januari 2021.
2. Anta förslag till parkeringsavgifter för avgiftszon 2 att gälla från och
med 1 mars 2021.
3. För att underlätta för dem som bor inom avgiftszon 2 föreslås
kommunfullmäktige besluta att avgift, från och med 1 mars 2021, ska
tas ut efter särskild grund för dessa boende. Tekniska nämnden ges i
uppdrag att senast inför kommunfullmäktige i februari 2021
återkomma med förslag på avgift för boendeparkering enligt sådan
särskild grund.
4. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjlighet att utöka
zonindelningen med ytterligare en avgiftszon 3.
5. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutspunkt 1, 2 och 3 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 143 Revidering av förslag till avfallstaxa, slamtjänster
Ärendenummer: Tn 3287/2019
Handläggare: Håkan Gustafsson, Helena Lindström
Ärendebeskrivning

Förslag till förändring av hushållsavfallstaxan har tagit fram med initiativ från
avfallsverksamheten, Tekniska förvaltningen. Förslag till 2021 års
hushållsavfallstaxa utgår från 2020 års taxenivå. Förlaget är baserat på
förändringar så som ökade kostnader och miljöinriktning för hantering.
Ändringar i taxan gäller en höjning av den fasta- och rörliga avgiften, en
förändring på den fasta avgiften för inneboende, höjning och tillägg av
slamtömningstjänster samt en sänkning av priset på grovavfallshämtning
Beslutsunderlag

Taxa för hushållsavfall 2021
Tjänsteskrivelse 2020-09-07
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Anta Örebro kommuns taxa för hushållsavfall enligt förslag att gälla från och
med 2021-01-01 (nya slamtjänster gäller från 2021-04-01), samt ändringar i
avfallsföreskrifterna enligt förslag att gälla från och med 2021-01-01.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
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Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Anta Örebro kommuns taxa för hushållsavfall enligt förslag att gälla från och
med 2021-01-01 (nya slamtjänster gäller från 2021-04-01), samt ändringar i
avfallsföreskrifterna enligt förslag att gälla från och med 2021-01-01.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.

§ 144 Delårsrapport med prognos 2
Ärendenummer: Tn 2636/2020
Handläggare: Mona Hass m. fl.
Ärendebeskrivning

Tekniska nämndens bidrar till utveckling inom samtliga
kommunfullmäktigemål och delårsavstämningen visar att nämnden genom sitt
grunduppdrag och åtaganden bidrar till måluppfyllelse i hög utsträckning.
Tekniska nämnden beräknas göra ett sammanlagt överskott på 6 mnkr i den
skattefinansierade delen. Vinterväghållningen står för 7 mnkr. Det beror i
huvudsak på den ovanligt milda och snöfattiga vårvintern. Övriga
skattefinansierade verksamheten gör ett sammantaget underskott på 1 mnkr.
Avfallsverksamheten prognostiserar ett underskott på 5 mnkr vilket är 2,6
mnkr högre än planerat. Vatten- och avloppsverksamheten prognostiserar ett
överskott på 0,2 mnkr medan Gasverksamheten beräknas göra ett överskott
med 1,4 mnkr.
Förslag på reviderade investeringsplaner inom ramen för reduceringsuppdraget
enligt ÖSB har lämnats från Tekniska nämnden. Beslut fattas av KS i oktober.
Prognoserna ligger mer i paritet med de reviderade planerna än de i nuläget
gällande.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 2 2020
Bilaga 1, Resultat- och balansräkning VA och Avfall
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Tekniska nämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare
hantering.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Tekniska nämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare
hantering.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
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