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§ 95 Subventionering av tillsynsavgifter enligt alkohollagen
med anledning av covid-19-pandemin
Ärendenummer: Sam 591/2021
Handläggare: Kristian Hellström
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog inför år 2021 en ny taxa för prövning och tillsyn
enligt alkohollagen. De nya årliga avgifterna i taxan har ännu inte tagits ut, då
kommunens förtroendevalda först har velat se över möjligheterna till att
underlätta för det lokala näringslivet, i och med att covid-19-pandemin drabbat
många företagare hårt.
Den subventionering som föreslås är att den fasta tillsynsavgift om
3 000 kronor enligt taxans 9 § som avser tillstånd för servering efter kl. 01.00
inte ska tas ut för tillsyn under 2021, samt att den fasta tillsynsavgift i övrigt
enligt 9 och 10 §§ i taxan sänks med 50 procent av de belopp som anges i
taxan. För företagarna innebär detta i praktiken en tillfällig sänkning på
omkring 30 procent jämfört med avgifterna i den förra taxan.
Miljönämnden behandlade ärendet den 21 maj 2021.
Beslutsunderlag

Miljökontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-15
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, beslutad av
Kommunfullmäktige 2020-10-19–2020-10-20, § 225
Protokollsutdrag från Miljönämnden 2021-05-21, § 55
Förslag till beslut

Miljönämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. I gällande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen ändras 9 och
10 §§ genom följande beslut:
- Fast tillsynsavgift om 3 000 kronor enligt 9 § som avser "Tillstånd för
servering efter kl. 01.00" ska inte tas ut för tillsyn under 2021.
- Fast tillsynsavgift i övrigt enligt 9 och 10 §§ ska för tillsyn under 2021 tas ut
med endast 50 procent av de belopp som anges i dessa taxebestämmelser.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Linn Josefsson (V) yrkar bifall till Miljönämndens förslag.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut,
det vill säga bifall till Miljönämndens förslag, och att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt detta.
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Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. I gällande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen ändras 9 och
10 §§ genom följande beslut:
- Fast tillsynsavgift om 3 000 kronor enligt 9 § som avser "Tillstånd för
servering efter kl. 01.00" ska inte tas ut för tillsyn under 2021.
- Fast tillsynsavgift i övrigt enligt 9 och 10 §§ ska för tillsyn under 2021 tas ut
med endast 50 procent av de belopp som anges i dessa taxebestämmelser.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 99 Ombudgetering från investeringsobjekt 309-077
avseende "Öppna gator" till investeringsobjekt Strömsborg
Ärendenummer: Sam 847/2019
Handläggare: Gustav Axberg och Agneta Lund
Ärendebeskrivning

Strömsborg uppfördes 1921 och är ett gott exempel på en stockvilla
i nationalromantisk stil. Byggnaden har stora kulturmiljövärden och omfattas
av skydd enligt plan- och bygglagen och genom gällande detaljplan.
Strömsborg ligger inom kulturreservatet Karlslund och omfattas av
reservatsföreskrifter beslutade 2010.
I arbetet med att renovera byggnaden till ett sommarcafé har problem med
grund och stomme identifierats. För att hantera dessa har en rambeskrivning
tagits fram och upphandling genomförts.
Då inkomna anbud överstiger beslutad budget föreslår Stadsbyggnad att en
ombudgetering inom investeringsområdet trafik- och miljöinvesteringars
budget genomförs. Ombudgeteringen föreslås genomföras från ett trafikobjekt
som av tidsmässiga skäl inte bedöms genomföras under året.
Ombudgeteringen medför inga ekonomiska konsekvenser i form av
förändringar avseende driftkostnadskonsekvenser då båda objekten finansieras
via volympotten.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-06-02
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. 5,9 miljoner kronor ombudgeteras från investeringsobjekt 309-077 avseende
"Öppna gator" till investeringsobjekt Strömsborg.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

4 (5)

ÖREBRO

Protokoll

Yrkande

Patrik Jämtvall (L) och Johan Kumlin (M) yrkar avslag på Stadsbyggnads
förslag.
Linn Josefsson (V) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Stadsbyggnads förslag respektive Patrik Jämtvalls (L) och Johan
Kumlins (M) yrkande om avslag på Stadsbyggnads förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. 5,9 miljoner kronor ombudgeteras från investeringsobjekt 309-077 avseende
"Öppna gator" till investeringsobjekt Strömsborg.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Maria Sääf (MP) deltar inte i beslutet.
Reservation

Patrik Jämtvall (L), Johan Kumlin (M), Maria Hedwall (M) och Håkan
Jacobsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Patrik
Jämtvalls (L) och Johan Kumlins (M) yrkande om avslag på Stadsbyggnads
förslag.
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Yrkande
Ärende 12
Ärendenummer: 847/2019
”Ombugetering öppna gator till Strömsborg”

Programnämnd samhällsbyggnad
Örebro Kommun
2021-06-04

Planera rätt och prioritera rätt
Planera rätt och prioritera rätt, när vi inte har ekonomiska medel så måste vi vara ännu noggrannare i
hur ombudgeteringar sker.
Att flytta ekonomiska medel från trafikobjekt till renovering av fastighet som handlats upp över
budget är inte modellen som vi ställer oss bakom.
Att Strömsborg behöver genomgå renoveringar är alldeles öppenbart, men att ta medel från
trafikobjekt vill vi inte se.
Trafikobjekt skall inte drabbas alldeles oavsett om inte tidplanen kan följas, vi är övertygade att
pengar i andra trafikobjekt gått eller går under budget, fyll på de hål som finns inom trafikobjekt
anser vi.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Liberalerna och Moderaterna att Programnämnd
samhällsbyggnad

Att:
1. Avslå förslag till ombudgetering.
Om ovanstående yrkanden faller, gäller detta yrkande som reservation.

För Moderaternas och Liberalernas grupp i Programnämnd samhällsbyggnad

Johan Kumlin Presidieledamot

Patrik Jämtvall 2:e vice ordförande

