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Förstudie, kretsloppspark 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige gav, den 21 november 2019, Teknisk förvaltning i uppdrag att 
genomföra en förstudie gällande förslag på placering och utformning av en ny 
större återvinningscentral (ÅVC).  

Tekniska nämnden gav ett förtydligande den 10 december 2020 om att de önskar att 
inriktningen är att en kretsloppspark ska anläggas och beslutade den 28 januari 
2021 gav de Teknisk förvaltning uppdraget att titta på vilka verksamheter som 
lämpar sig för en kretsloppspark med integrerad ÅVC, undersöka lämplig placering 
samt samverka med Samhällsbyggnad, Mark- och exploateringskontoret (MEX) 
samt Näringslivskontoret. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner rapporten.  
  

2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ge kommundirektören 
i uppdrag att skapa en tvärfunktionell arbetsgrupp i syfte att ta fram ett 
beslutsunderlag gällande kretsloppspark inför budget 2024.   
 

Underlag för beslut 

 Tjänsteskrivelse, Teknisk förvaltning, 2022-03-25 

 Projektrapport: Kretsloppspark 

Beslutet skickas till  

 Kommunstyrelsen  

 Avfall VA, sektorchef Kristina Kenning Östling 

 Avfall VA Strategi, enhetschef Erik Larsson 

 Avfall VA Avfall Återvinning, enhetschef Jenny Florberger 
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Bakgrund 

Vi föreslår en kretsloppspark med fokus på storskaligt återbruk, utbildning 
och entreprenörskap 
Där bedriver kommunen insamling och materialsortering. Försäljning av varor som 
lämnats in sker via samarbete med kommersiellt drivna butiker. Några butiker är på 
plats i kretsloppsparken, men det mesta säljs via befintliga butiker i Östersund. Vi 
föreslår också att kretsloppsparken blir en plats för samarbeten med 
utbildningsaktörer samt forskning- och innovationsfrämjande verksamheter.  Även 
delnings- och reparationstjänster kan ha en naturlig plats på kretsloppsparken.  

I en kretsloppspark med Östersunds kommun som huvudansvarig, finns stor 
potential för individer utanför arbetsmarknaden att få möjlighet till meningsfulla 
arbetsuppgifter. Här kan de få den träning och erfarenhet som krävs för att senare ta 
sig in på den reguljära arbetsmarknaden där det finns behov av arbetskraft. 

Det viktigaste önskemålet som framförs är att det blir en tillgänglig placering  
Vi möts av stort intresse och entusiasm då vi berättar om kommunens utredning om 
en kretsloppspark. Placeringen är avgörande för intresset hos företag och 
organisationer att bedriva sin verksamhet där. Återvinningscentralen i Odenskog är 
idag en av kommunens mest besökta platser. 

Vi förordar fastigheten Norr 1:20 som placering för en kretsloppspark 
Marken ägs för närvarande av Östersundshem. En dialog med dem är påbörjad av 
Mark- och exploatering.   

Förslaget har en hög ambitionsnivå 
Östersunds kommun tillhör den del av världen som konsumerar långt mer än vår 
planet och våra ekosystem klarar av. För att nå hållbara konsumtionsnivåer behövs 
nya system och nya beteenden.  Här har kommunen en möjlighet att skapa 
förutsättningar till samhällets omställning till cirkulär ekonomi. Men också ta vara 
på dess möjligheter då det gäller nya branscher, arbetstillfällen och råvarukällor.  

Projektet kommer att ta stora resurser i anspråk vid genomförande. Det är komplext 
och innefattar betydande samverkan med näringslivet. Detta kräver ett 
tvärfunktionellt synsätt där många förvaltningar i kommunen är involverade och 
driver helheten tillsammans. Politiska uppdrag behövs hos andra förvaltningar (än 
Teknisk förvaltning) för att de ska kunna vara drivande. 

En flytt av Odenskogs återvinningscentral är brådskande  
Det beror på att nuvarande yta inte klarar arbetsmiljö- och trafiksäkerhetskrav. På 
nuvarande återvinningscentral finns heller inte plats att utveckla verksamheten för 
att nå kommunens mål kring återbruk och återvinning.  
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Utredningens uppdrag har varit att undersöka vilka typer av verksamheter som 
lämpar sig och intresserar sig för att samarbeta eller bedriva sin verksamhet i en 
kretsloppspark. Uppdraget har också varit att utreda och föreslå lämplig placering 
för denna. Mer information finns i rapporten som är bilagd denna tjänsteskrivelse. 
 
Metod för att utreda intresse  

Vi har arbetat för att träffa så många intressenter som möjligt för att få en god 
uppfattning om önskemål, behov, erfarenheter och samarbetsmöjligheter.  

Följande aktiviteter har projektet genomfört:  

 OMVÄRLDSANALYS  
Vi har genomfört en omvärldsanalys med syfte att ta reda på hur andra 
kommuner har gått till väga i sitt arbete med att öka återbruk och 
återvinning genom olika lösningar och varianter av kretsloppsparker.  

 DIALOGMÖTEN 
Dialogmötena har genomförts med varje aktör enskilt och hela eller delar 
av projektgruppen/referensgruppen har deltagit. Frågeställningarna har varit 
öppna kring idéer om en kretsloppspark i Östersunds kommun och kopplat 
an till respektive aktörs affärsinriktning eller expertområde.   

 INSPIRATIONSSEMINARIUM/WORKSHOP 
Den 4 juni 2021 anordnades en digital workshop för att skapa intresse och 
dialog kring frågan om kretsloppspark i Östersund. Ett hundratal personer 
deltog under den halvdag som workshopen genomfördes. Bland deltagarna 
fanns representanter från fastighetsbranschen, utbildningsaktörer, företagare 
inom återvinning, återbruk, reparation och redesign, politiker, tjänstemän 
från flera förvaltningar i Östersunds kommun med flera. 

 FRUKOSTTRÄFF FÖR FÖRETAGARE 
Den 9 december 2021 anordnades en digital frukostträff med syfte att 
undersöka intresse och möjligheter för en kretsloppspark i Östersund. 
Deltagare var reparatörer, hantverkare och mindre företagare som inriktat 
sig på återbruk. På träffen fanns möjlighet att ställa frågor till två företag 
från ReTunas (i Eskilstuna) återbruksgalleria. 

 MEDBORGARDIALOG 
För att ta reda på medborgarnas inställning till en kretsloppspark och vad de 
vill se i en kretsloppspark genomförde vi i oktober 2021 en 
enkätundersökning bland besökarna på återvinningscentralen i Odenskog. 
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Det har även varit möjligt att besvara enkäten samt lämna förslag och idéer 
via kommunens hemsida.  

 WEBB OCH SOCIALA MEDIER 
På www.ostersund.se/kretsloppspark har vi informerat om arbetet löpande. 
Här och på sociala medier har också våra publika aktiviteter marknadsförts. 

 SAMARBETE MED SKOLOR 
Vi har samverkat med Wargentinskolan och Böle Byskola för att hämta in 
barns och ungdomars syn på en kretsloppspark i Östersund.  

 SAMVERKAN INTERNT 
Två interna workshops har genomförts, samt en mängd möten där vi 
bearbetat materialet. 

 

Uppdrag från Kommunfullmäktige och Teknisk nämnd 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2019 att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att genomföra en förstudie gällande förslag på placering och utformning av 
en ny, större återvinningscentral i Östersund. Detta för att hantera dagens och 
framtidens besöksantal med förbättrad trafiksäkerhet.  

Den 10 december 2020 gav tekniska nämnden ett förtydligande om att de önskar att 
inriktningen är att en kretsloppspark ska anläggas och beslutade den 28 januari 
2021 att ge teknisk förvaltning i uppdrag att:   

1. Att utreda vilka typer av verksamheter som lämpar sig för att ligga i närhet 
av en ÅVC och i en kretsloppspark, vilka intresserade företag och andra 
aktörer som finns i kommunen och vilka behov som efterfrågas med 
avseende på placering och utformning. 

2. Att en utredning om lämplig placering av en ny återvinningscentral 
genomförs där utrymme finns för att skapa en kretsloppspark i anslutning 
till anläggningen baserat på utredningen i punkt 1.  

3. Avfall Återvinning samverkar med Samhällsbyggnad, Mark- och 
exploatering samt Näringslivskontoret inför fastställande av utredningen.  

Styrgruppen har kompletterat uppdraget med att:  

4. Ta fram ett konkret förslag på tänkbar utformning (ej detaljprojektering). 

Område Strategi och styrning har även önskat att:  

http://www.ostersund.se/kretsloppspark
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5. Utredningen undersöker om en så kallad Fritidsbank (där man kan låna 
sport- och fritidsprylar) kan vara en del av en kretsloppspark. 

Underskrifter 

Örjan Jervidal 

Förvaltningschef 

Kristina Kenning Östling 

Sektorchef 
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Inledning
Östersunds kommun expanderar och i takt med att kommunen växer ökar 
också besökstrycket på den centralt placerade återvinningscentralen 
i Odenskog. Fler fordon och trånga ytor har skapat en trafiksituation med 
ökade olycksrisker. 

Samhället ställer också högre krav på cirkulära kretslopp av material vilket också ökar 

trycket på att kunna tillgodose näringslivets och medborgarnas möjlighet till återvinning 

och återbruk. 

Det finns en tydlig politisk målsättning att Östersunds kommun möter medborgare och 

andra intressenter genom ett mer cirkulärt och medvetet agerande. Dessa målsättningar 

förtydligas i kommunens näringslivsstrategi som beskriver att kommunen ska arbeta och 

möjliggöra för fler initiativ och satsningar kopplat till ökad cirkulär ekonomi och cirkulära 

processer, vilket går hand i hand med den nationella strategin för cirkulär ekonomi.  

Den här utredningen med tillhörande förslag har tagit fasta på kommunens höga am-

bitioner kring cirkulär ekonomi som verktyg för att nå miljö- och klimatmålen samt de 

globala målen i Agenda 2030. Men också de möjligheter det ger i form av företagande, 

sysselsättning, innovation och en inkluderande samhällsutveckling.

”När invånarna i Östersund besöker 
den nya kretsloppsparken kommer de att 

få se sitt avfall med helt nya ögon...”
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Brev från en besökare på Östersunds kretsloppspark år 2029… 

Hej,  

Här har de byggt ett område som förlänger livet och där ändstationen avskaffats, 

eller åtminstone är avlägsen. Här eldar de inte upp energin - utan paketerar 

om den så att den kan användas igen. En grön plats där människor och prylar 

utvecklas...  

Ljuden jag hör här är kaffemaskinens puttrande, symaskinens surrande, hyvelns 

rytmiska swishande, klafset från målarfärg och barnens skratt från lekparken. 

Även det elektroniska ljudet av en swishbetalning när en pryl eller plagg byter 

ägare. Det luktar citrus från juicepressen, tjärsmorning från tapetseraren och 

absolut damm från redan lästa böcker. Här ser jag möjligheterna växa fram när 

människor får en meningsfull sysselsättning, men också företagarna som hittat 

en twist på sin affärsidé så att den blir ännu mer hållbar.  

Jag ser också potentialen i vardagsting som får en ny funktion eller blir upp-

fräschade, kreativiteten i konstverk, den biologiska reningen av dagvattnet som 

blomstrar och drar till sig fjärilar och fåglar. 

Besökarna på plats gör ett stopp på väg till eller från fjällen. Men det är också 

de som varit på Jamtli, sett Arnljot och är på väg till Döda fallet. Publiken från 

världscupen värmer upp sig med varm mat mellan de olika tävlingarna, inspireras 

av verksamheterna, och lär sig om materialens långa liv. Naturligtvis är det en 

plats för den som har material att lämna ifrån sig, för förädling till renoverade 

prylar och bara ytterst lite som ej är återvinningsbart... (alltså till förbränning) 

På kaféet sitter lastbilschauffören som ska köra långtradaren med ”ej återvin-

ningsbart” till en förbränningsanläggning. Hen tuggar långsamt på sin panini 

(med råvaror från livsmedelsbutikernas svinn), lyssnar på musik och läser en bok. 

Det verkar dröja innan släpen är fyllda så att det blir lönsamt att köra iväg...

 
Vänliga hälsningar  

från Östersund
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Sammanfattning
Vi föreslår en kretsloppspark med fokus på storskaligt återbruk, utbildning och 
entreprenörskap
Där bedriver kommunen insamling och materialsortering. Försäljning av varor som läm-

nats in sker via samarbete med kommersiellt drivna butiker. Några butiker är på plats i 

kretsloppsparken, men det mesta säljs via befintliga butiker i Östersund. Vi föreslår också 

att kretsloppsparken blir en plats för samarbeten med utbildningsaktörer samt forskning- 

och innovationsfrämjande verksamheter.  Även delnings- och reparationstjänster kan ha en 

naturlig plats på kretsloppsparken.

I en kretsloppspark med Östersunds kommun som huvudansvarig, finns stor potential för 

individer utanför arbetsmarknaden att få möjlighet till meningsfulla arbetsuppgifter. Här 

kan de få den träning och erfarenhet som krävs för att senare ta sig in på den reguljära 

arbetsmarknaden där det finns behov av arbetskraft.

Det viktigaste önskemålet som framförs är att det blir en tillgänglig placering 
Vi möts av stort intresse och entusiasm då vi berättar om kommunens utredning om en 

kretsloppspark. Placeringen är avgörande för intresset hos företag och organisationer att 

bedriva sin verksamhet där. Återvinningscentralen i Odenskog är idag en av kommunens 

mest besökta platser.

Vi förordar området Norr 1:20 som placering för en kretsloppspark
Marken ägs för närvarande av Östersundshem. En dialog med dem är påbörjad av 

Mark- och exploatering.  

Förslaget har en hög ambitionsnivå
Östersunds kommun tillhör den del av världen som konsumerar långt mer än vår planet och 

våra ekosystem klarar av. För att nå hållbara konsumtionsnivåer behövs nya system och 

nya beteenden.  Här har kommunen en möjlighet att skapa förutsättningar till samhällets 

omställning till cirkulär ekonomi. Men också ta vara på dess möjligheter då det gäller nya 

branscher, arbetstillfällen och råvarukällor. 

Projektet kommer att ta stora resurser i anspråk vid genomförande. Det är komplext och 

innefattar betydande samverkan med näringslivet. Detta kräver ett tvärfunktionellt synsätt 

där många förvaltningar i kommunen är involverade och driver helheten tillsammans.

Politiska uppdrag behövs hos andra förvaltningar (än Teknisk förvaltning) för att de ska 

kunna vara drivande.

En flytt av Odenskogs återvinningscentral är brådskande 
Det beror på att nuvarande yta inte klarar arbetsmiljö- och trafiksäkerhetskrav. På nu-

varande återvinningscentral finns heller inte plats att utveckla verksamheten för att nå 

kommunens mål kring återbruk och återvinning. 

Utredningens uppdrag har varit att undersöka vilka typer av verksamheter som lämpar 

sig och intresserar sig för att samarbeta eller bedriva sin verksamhet i en kretsloppspark. 

Uppdraget har också varit att utreda och föreslå lämplig placering för denna.

”Arena för storskaligt återbruk med 
fokus på utbildning och entreprenörskap”
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Förslag
Följande förslag är baserat på de möten och dialoger som förts med medborgare, företag 

och andra potentiella samarbetspartners under utredningens gång. Utgångspunkten är att 

kretsloppsparken placeras relativt nära centrum och nära E14. De samarbeten som vi

beskriver är en idé om hur det skulle kunna se ut och ska inte tolkas som överenskommelser.

Koncept och affärsidé
En del av Östersunds omställning till cirkulär ekonomi
Kretsloppsparken skapar goda förutsättningar för besökaren att klättra i avfallstrappan, 

alltså att i första hand lämna sina prylar till återbruk, i andra hand till material- och 

energiutvinning. Kretsloppsparken ger inspiration och möjligheter till att handla hållbart 

och därmed nå översta steget i avfallstrappan. 

Kretsloppsparken bygger på samarbete. Här samlas företag med cirkulära affärsidéer och 

reparation- och hantverkskompetens på samma arena som utbildning, inspiration, rekre-

ation och forskning. Några butiker erbjuder produkter på plats på kretsloppsparken, men 

ett brett samarbete med stadens butiker ger kretsloppsparkens produkter flera nischade 

försäljningskanaler runtom i kommunen. På kretsloppsparken får våra prylar ett längre liv 

och människor får chans att utvecklas. 

FÖRSLAG
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Utformning
Kretsloppsparken skapas av 6 zoner:
1. ÅTERBRUKSCENTRUM 

Personlig mottagning av material som kan gå till återbruk, butiker, kurslokaler, 

verkstäder och café. 

2. MATERIALÅTERVINNING 

Sortering av material som går till återvinning. 

3. ETABLERINGSYTA FÖR PARTNERS 

Yta som möjliggör etablering av företag inom återbruksbranschen med mer 

platskrävande verksamhet. 

4. PEDAGOGISK PARK 

Grönområde med lärande miljö såsom lekpark och återbruksskulpturer. 

5. LOGISTIK & PARKERING 

Väl tilltagna ytor för in- och utfarter, parkering, laddplatser samt 

personaltransporter. 

6. FÖRSÄLJNING I STADSKÄRNAN 

Försäljning av varor på annan plats via butiker.

Etableringsyta 
för partners

Pedagogisk park

Logistik & parkering

Återbrukscentrum

Materialåtervinning

KretsloppsparkFörsäljning 
i stadskärnan
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Ett levande exempel på återbruk

Så kan byggnader, inredning och grönområden inspirera till mer återbruk
Vi föreslår att byggnaderna i så stor del som möjligt byggs av återbrukat material eller 

flyttade byggnader. Även inredning kan byggas av återbrukat material.  

Genom att märka upp olika återbrukade delar med information om ursprung visualiserar 

man vilka möjligheter som finns.

Vi föreslår också att det på området finns stora gröna ytor med pedagogiska lekstationer,  

fikabord samt en promenadslinga där besökarna kan inspireras av skulpturer tillverkade av 

återbrukat material.

Detta gör kommunen till en förebild och platsen blir en inspiration till inspiration.

FÖRSLAG

KOMMUNALT

LEKFULLT

NATUR

Hur ser en kretsloppspark ut? För att enas om 

en ungefärlig bild och vilka signaler vi vill skicka 

till besökarna har vi under utredningen arbetat 

med mängder av bildmaterial. Ovan syns en del 

av detta.

HÅLLBART

FRAMTID

URBANT
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Placering
Norr 1:20 är den placering vi tycker är mest lämplig för en 
kretsloppspark
Återvinningscentralen i Odenskog är idag en av kommunens mest besökta platser. När vi 

pratar med våra medborgare är tillgänglighet det absolut viktigaste önskemålet vid en ny 

placering.  

Fastigheten ägs inte av Östersunds kommun men en dialog är påbörjad av Mark- och 

exploateringsenheten med ägaren, Östersundshem.

Ica Maxi

Vaktpoststigen

SkidstadionJamtli

Östersund Arena

Solcellspark

Kraftvärmeverk

Grusad yta

Jämtkraft Arena

E4
5 

m
ot

 L
it

Norr 1:20

E14 m
ot Åre

Den ljusgröna markering visar hela området som är 33 hektar till ytan. En kretsloppspark enligt det koncept vi 

föreslår skulle behöva 5-7 hektar beroende av intresse från företag som vill etablera sig på området.

Därför föreslår vi Norr 1:20 …
• Det är lätt att ta sig till och från platsen från hela kommunen. Platsen ligger 

väster om E14 vilket gör att de flesta besökare slipper korsa den. Det går stadsbuss 

till Arenaområdet. Området nås lätt via gång- och cykelvägar från Östersunds stad.  

• Det är en tillräckligt stor yta för att kunna utveckla en kretsloppspark tillsammans 

med andra etableringar. 

• Goda samverkansmöjligheter med kringliggande verksamheter.  

• Vatten, avlopp, fjärrvärme, fiber finns i närområdet. 

• Marken är i översiktsplanen tänkt för industriverksamhet och är inte lämplig för 

bostäder. 

• För en mer detaljerad beskrivning av platsens förutsättningar, se avsnitt ”Utredning”. 

Där finns också en presentation av övriga utredda platser.
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Verksamheter
Personligt bemötande, digitala hjälpmedel och återbruk i fokus 
Vi vill att besökaren på kretsloppsparken ska få en positiv upplevelse. Vägen genom krets-

loppsparken ska vara lätt att förstå, det ska vara smidigt att ta sig fram och besökaren 

ska känna sig säker på att den gör rätt. Den som lämnar ifrån sig något ska också känna 

förtroende för att sakerna tas om hand på ett så bra sätt som möjligt.

Kretsloppsparken bygger på samarbeten 
Kommersiella och sociala företag, utbildningsorganisationer, föreningar och ett flertal av 

Östersunds kommuns kommunala förvaltningar skapar en helhet tillsammans. Här kan 

Destination Östersund ha en central roll och Kretsloppsparken kan ge en profilering av 

staden som skapar stolthet och innovativ anda hos stadens företag och medborgare.

1. Återbrukscentrum  
• PERSONLIG MOTTAGNING FÖR ÅTERBRUK  

När besökaren lämnar material kommer den först in i en mottagningshall där perso-

nal hjälper till att sortera ut allt som kan återbrukas. Vad som väljs ut för återbruk 

kan variera beroende på efterfrågan hos kretsloppsparkens samarbetspartners. Där-

efter kan man fortsätta till sortering för materialåtervinning.  

• SMÅBUTIKER OCH REPARATION 

Utgångspunkten är att butikerna är nischade och drivs kommersiellt. Det kan också 

finnas möjlighet för sociala företag, exempelvis med delningsekonomi som affärsidé 

alternativt materialåterbruk.  



13

FÖRSLAG

• BYGGBUTIK  

Byggbutik som säljer material från Kretsloppsparken. (Observera att kommunor-

ganisationens eget återbruk av byggmaterial samt mellanlager inte ingår i det här 

skedet). 

• CAFÉ  

Med varor tillagat av matsvinn från lokala livsmedelsbutiker och kanske även egen 

odling.  

• SHOWROOM/UTSTÄLLNINGSYTA  

Möjlighet för samarbetsföretag att visar upp sina produkter. Kan samordnas med 

befintliga ytor i café, eventuell foajé eller liknande. Men även byggnaden i sig kan 

vara en inspirationskälla om den byggs av återbrukade byggdelar och material.  

• UTBILDNINGSVERKSAMHET  

Längre och kortare kurser för vuxna i samverkan med utbildningsaktörer. Skolelever 

har möjlighet att komma på studiebesök kombinerat med kreativt skapande och 

samtal om hållbarhet.  

• TESTLABORATORIUM OCH VERKSTÄDER FÖR ÅTERBRUK  

I testlaboratoriet finns möjlighet för entreprenörer och innovatörer att hyra plats för 

att testa och utveckla lösningar med målsättning att hitta avsättning för material 

där inga bra alternativ finns. På så sätt stimuleras skapande av innovationer och nya 

företag.   

 

Här kan också erbjudas praktik och arbetsträning inom återbruk dagtid samt kurs- 

verksamhet och fixotek för medborgare kvällstid. Vi ser efterfrågan på exempelvis 

verkstäder inom trä, textil, möbeltapetsering från flera utbildningsaktörer samt 

praktik- och arbetsträningsplatser från olika arbetsmarknadsaktörer. 

• LAGER OCH DISTRIBUTION  

Möjlighet att lagra varor för att klara toppar och samordnad distribution för varor 

som ska till butiker på andra platser. Finns inte lagerkapaciteten begränsas möjlighe-

ten till återbruk betydligt.  

• MATERIALBUTIK OCH VERKTYGSPOOL 

Arbetsmarknadsenheten eller ett socialt företag kan driva verksamhet genom att ta 

tillvara insamlat material. Det kan exempelvis vara hjul, stolsben, gångjärn, knappar, 

blixtlås, textilier eller pysselmaterial. Ett samarbete kan ske med kommunens skolor, 

förskolor och äldreboende som erbjuds material till slöjd- och pyssel. Även uthyrning 

av begagnade verktyg och redskap är en möjlighet att utveckla. Dessa verksamheter 

kan också bearbeta prylar för återförsäljning i butiker i centrum.

2. Materialåtervinning  
• SMIDIG SORTERING FÖR MATERIALÅTERVINNING  

Flexibelt och lättillgängligt utrymme för sortering med 

utrymme för förändrade behov för att skapa en funktionella 

återvinningsflöden.  
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• HÖG GRAD AV PERSONLIG SERVICE  

Personligt bemötande gör besöket roligt och enkelt att sortera rätt. 

• HÖG GRAD AV DIGITALA HJÄLPMEDEL  

Interaktiva datorskärmar och digitala hjälpmedel gör informationsinhämtning enkel. 

• SNABBFIL MED STOPP INTILL CONTAINER  

För den som är van besökare och vet hur man sorterar. 

• PARKERA OCH SORTERA I LUGN OCH RO  

Möjlighet att ställa bilen och gå runt och sortera utan att känna sig i vägen för den 

som vill ha ett snabbare tempo.  

• ÖPPET DYGNET RUNT  

Möjlighet för besökare att efter utbildning få tillgång till delar av parken efter ordi-

narie stängningstid. Området kameraövervakas. m

3. Etableringsområde för partners  
• TILLVÄXT PÅ OMRÅDE 

Fler företag lockar fler besökare och skapar attraktivitet. Det är därför viktigt att 

skapa möjligheter för etablering av verksamheter inom återbruksbranschen på områ-

det. Det kan locka företag som exempelvis IKEA Cirkulärbutik. 

4. Pedagogisk park  
• GRÖNOMRÅDE MED LÄRANDE MILJÖ OCH REKREATION 

Parken erbjuder besökaren en lummig plats för rekreation och utflykt. 

Här finns promenadslinga med inspirerande skulpturer av återbrukat 

material och pedagogiska lekstationer för barnen med temat åter-

bruk och återvinning. Grönområdet ska även utformas för att visa på 

vad man kan göra för att gynna hotade växter och djur. 

 

• DAGVATTEN  

Kretsloppsparkens hårdlagda ytor ramas in av ett grönområde som 

kan nyttjas för dagvattenhantering.  

• STUDIEBESÖKSOMRÅDE 

Samarbeten med andra aktörer inom hållbarhetsområdet kan vara intressant, exem-

pelvis biologisk mångfald tillsammans med stadsodlingsgrupp eller förnybar energi-

produktion i samarbete med närliggande solcellspark med mera.  

 

5. Logistik och parkering  
• SMART LOGISTIK 

Smart utformning av in- och utfarter och utrymme för eventuell köbildning inne på 

området. Intern trafik och arbetsfordon hålls åtskilt från besökare. 

• PARKERING OCH LADDPLATSER 

Gott om plats för parkering av cyklar och personbilar med släp. Snabbladdare ska 

finnas för besökare och ökar attraktiviteten för kretsloppsparkens företag.  

• KOLLEKTIVTRAFIK  

Möjlighet att ta sig till parken med kollektivtrafik ska finnas, både för besökare till 

parken och för personal.  

FÖRSLAG
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6.  Försäljning i stadskärnan 
• EXTERNA BUTIKER 

Produkter från kretsloppsparken kan säljas på andra 

platser i befintliga butiker eller biståndsorganisa-

tioner. Gemensam märkning kan beskriva att varan 

kommer från kretsloppsparken och kan betraktas 

som ett hållbart köp. Märkningen gör att åter-

bruksarbetet synliggörs både på Kretsloppsparken 

och i andra delar av kommunen. Bilden till höger 

visar ett exempel på hur en gemensam märkning 

på en vara för försäljning kan se ut.  

• CENTRUMHANDEL 

Ett nära samarbete med centrumhandeln 

kan bidra till butikernas utveckling inom den 

cirkulära ekonomin. 

Fritidsbanken  
Det pågår i skrivande stund en intern process inom kommunen för uppstart av Fritidsban-

ken i vilken stadens medborgare får möjlighet att låna och testa sport- och friluftsutrust-

ning kostnadsfritt. Beslut tas i budgetprocessen för 2023. I det fall Fritidsbanken startar 

upp är enheten Avfall Återvinning på Teknisk förvaltning positiv till att leverera sportut-

rustning som lämnas in då det verkar direkt avfallförebyggande och bidrar till kommunens 

målbild i Program för avfall. Ett sådant samarbete har sannolikt ännu bättre förutsätt-

ningar i en kretsloppspark där återbruk ligger i fokus för verksamheten.

Arbetsmarknadsåtgärder 
Inte kärnverksamhet men en stor möjlighet
Med en satsning på cirkulär ekonomi, med Östersunds kommun som huvudansvarig, finns 

även en stor potential för individer utanför arbetsmarknaden att få en möjlighet till 

meningsfulla arbetsuppgifter.

Vi föreslår att en naturlig del i kretsloppsparkens koncept är att verksamheterna som be-

drivs tar emot och drar nytta av den kompetens som finns hos personer som befinner sig 

inom olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. På denna plats finns möjlighet att växa och 

ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden med stöttning av arbetsledare som har tro på 

individerna. 

• MÖJLIGHETER MED UPPHANDLING  

En möjlighet att skapa platser för arbetsträning och praktik är att ställa sociala 

krav vid upphandling. Det kan exempelvis vara ett anbudsförfarande där kommunen 

vill erbjuda företag vissa fraktioner från kretsloppsparken för återbruk och försälj-

ning, till exempel cyklar eller it-produkter. En annan möjlighet är att använda sig av 

reserverad upphandling för att bedriva en viss verksamhet, till exempel café och där-

med gynna socialt företagande. Detta går i linje med kommunens gällande ”Närings-

livsstrategi för hållbar tillväxt” och ”Riktlinje för lokal arbetsmarknadspolitik”.

FÖRSLAG
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• KOMMUNENS BEHOV AV PRAKTIPLATSER OCH ARBETSTRÄNINGSPLATSER 

Redan idag finns ett stort behov av kvalitativa platser för personer som befinner sig 

utanför arbetsmarknaden. Det handlar både om personer som är långt utanför och 

de som är relativt nära och exempelvis endast behöver en referens. En förutsättning 

är därför att arbetsuppgifterna har en bredd och flexibilitet i svårighetsgrad. Krets-

loppsparken, enligt det koncept som föreslås, har goda möjligheter att bereda många 

platser.  

• ARBETSUPPGIFTER MED EN BREDD AV SVÅRIGHETSGRAD   

I en kretsloppspark finns stora möjligheter att få den erfarenhet och träning som be-

hövs för att ta nästa steg, från den nivå man befinner sig på.  Med en sådan möjlighet 

kan kommunen öka chanserna till att fler personer kan ta anställning på den ordina-

rie arbetsmarknaden. 

• BEHOV AV ARBETSKRAFT  

Det finns en brist på kompetens och arbetskraft och kommande pensionsavgångar 

kommer att förvärra situationen. Samtidigt finns grupper av människor som ofri-

villigt står utanför arbetsmarknaden på grund av brist på vägar in i arbetslivet. 

Kommunen har redan en funktion för att matcha näringslivets behov med kompetens. 

Kretsloppsparken skulle kunna vara en samarbetspartner i det arbetet.

Organisation
En övergripande organisation som driver är ett måste för fram-
gång över tid
En sammanhållande central samordning kommer att behövas för att hålla samman 

konceptet, utveckla och styra Kretsloppsparken i en gemensam riktning. Hur denna bör 

organiseras och vem som är huvudman är dock oklart. Vi ser att det kan bli svårt för en 

enskild kommunal förvaltning att driva detta. Det bör vara en relativt snabbfotad, neutral 

organisation med kommunal förankring och utan vinstintresse, med tydlig målsättning att 

vara drivande för att skapa en cirkulär samhällsomställning.

FÖRSLAG
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Kommunikation 

Ett gemensamt marknadsfönster skapar attraktivitet
En gemensam webbsida är viktigt för att kunna samla information om vad en kretslopps- 

park är. Här finns möjlighet för butikerna att berätta om vad de erbjuder och kretslopps-

parken att informera om aktuella event, kurser och om hur du kan återbruka och återvinna.

Utvecklingsmöjligheter
Så skulle kretsloppsparkens område kunna utvecklas på sikt 
• ETABLERING AV FLER FÖRETAG OCH VERKSAMHETER SKAPAR ÅTER-

BRUKSKLUSTER 

Initiera satsningar för att få fler företag inom återbruksbranschen att etablera sig på 

området och att nya företag startar upp.  

• PLATS FÖR KOMMUNENS INTERNA MELLANLAGER FÖR BYGGÅTERBRUK  

Det pågår ett arbete för att starta upp ett utökat och mer systematiserat återbruk av 

kommunens eget bygg- och rivningsmaterial. Ett fysiskt mellanlager för dessa mate-

rial utreds. Att lagret etableras i närheten av kretsloppsparken är en möjlighet. 

• SAMLA AVFALL ÅTERVINNING PÅ SAMMA PLATS  

En möjlig utveckling i framtiden är att på sikt samla hela enheten avfall återvin-

ning genom att bereda plats för kontor, garage för sopbilar och personalutrymmen 

även för insamlingspersonal. Detta ger möjligheter att effektivisera användandet av 

personalen och kan skapa mer varierande arbetsuppgifter. Det skulle även göra att vi 

minskar på tung trafik i Odenskog.  

100% ÅTERBRUK PÅ 

OPERAN
Föreläsning 9/4 av  
Nina Sandström,  
kostymör, Operan

KÄRLEK SOM 
HÅLLER
Föreläsning 10/8 av  
Edvard Ekholm,  
personal shopper, NK

INVIGNING AV  
SKULPTURSTIGEN 30/8 
Möt konstnärerna som berättar. 
Vi bjuder alla barn på fika

FORSKARFREDAG 12/9 
Om byggåterbruk med Miuns 
forskare från Ekotekniklinjen

OM KRETSLOPPSPARKEN

SORTERINGSGUIDEÅTERBRUKSINSPIRATIONVI ÄR KRETSLOPPSPARKEN ÖPPETTIDER HITTA HIT

KONTAKT NYHETSBREV

Bygg ditt eget 
TINYHOUSE 
AV ÅTERBRUK
Helgkurs 20-22 maj
med Frode Gåsbakk,  
Trondheims Återbrukscenter 
ANMÄL DIG SENAST 15 APRIL

DET HÄR HÄNDER 
PÅ KRETSLOPPSPARKEN

Kalendarium 2025

STAN ÄR FULL  
AV VATTEN
Föreläsning 22/5 av  
Olle Eriksson,  
Östersunds kommun

VATTEN
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Bilden visar ett exempel på hur kretsloppsparkens webbplats skulle kunna se ut.  



18

EKONOMI



19

 EKONOMI

Finansiering 
En liten del finns redan budgeterat men mycket mer behövs
I budget för 2023 finns 350 000 kronor och 2024 finns 15 miljoner avsatt för att ersätta 

Odenskogs återvinningscentral med en större anläggning på en ny plats. Ytterligare 20 

miljoner är önskat för 2025. Detta kan bekosta en del av den föreslagna kretsloppsparken, 

men ytterligare medel krävs för att bygga hela anläggningen. 

176 miljoner kronor i finansieringsstöd finns att söka för övergång 
till cirkulär ekonomi 
Under arbetets gång har vi stött på ett antal finansieringsprogram eller fonder med utlys-

ningar för medfinansiering av projekt som syftar till förebyggande av avfall och övergång 

till en cirkulär ekonomi. Kanske är den mest intressanta hittills den Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, ERUF.  

EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 

Vid kontakt med representanter från Region Jämtland Härjedalen och den regionala ut-

vecklingsfonden för Mellersta Norrland, bedöms möjligheterna att kunna söka medfinan-

siering för satsningar i likhet med detta förslag goda. Det är framför allt Programområde 

2:6 ”Främja övergången till en cirkulär ekonomi” som är aktuell.  

• Totalt i programmet finns 176 miljoner att söka 

• Upp till 40 % medfinansiering är möjlig 

• Stöd ges för insatser fokuserade på kunskapsuppbyggnad, produktion och processer 

som leder till implementering och utveckling av cirkulära produkter och cirkulära 

processer. Det omfattar även utveckling av tjänster, affärsmodeller och produktdesign 

som styr mot cirkuläritet. 

• Även investeringar för uppbyggnad av miljöer för teknisk utveckling, testmiljöer och 

miljöer som möjliggör kommersiell produktion av cirkulära lösningar, inklusive säker-

ställande att återbruk och återvinning av material sker i en hållbar och giftfri kedja 

kan stödjas.

Komplext projekt som berör hela kommunorganisationen 
Förslaget har en hög ambitionsnivå för att klara det storskaliga återbruket samhällsom-

ställningen behöver. Vid genomförande kommer projektet att ta mycket resurser i anspråk. 

Det innebär ett komplext projekt som innefattar betydande samverkan med näringslivet. 

Detta kräver ett tvärfunktionellt synsätt där många förvaltningar i kommunen är involve-

rade och driver helheten tillsammans. I dagsläget samverkar utredningen med flera för-

valtningar, men politiska uppdrag saknas i dagsläget hos andra förvaltningar för att kunna 

vara drivande. 

I liknande satsningar i andra kommuner, till exempel Umeå, Härnösand och Åre är det an-

dra än avfallsorganisationen som driver frågor kopplat till näringsliv och arbete i samband 

med satsningar på återbruk. Inte sällan är arbetsmarknadsenheter eller näringslivsenheter 

drivande medan avfallsorganisationen står som leverantör av material och produkter. 
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Uppskattade kostnader 

• ÅTERBRUKSCENTRUM  

Mottagningshall, verkstäder, café, småbutiker, utbildning, 

byggbutik, personalutrymmen, varmlager, kallt lager  60 miljoner kronor 

• MATERIALÅTERVINNING  

Ramper, stödmurar, garage, förråd, tvätthall, 

 värmekurar personal , digitala hjälpmedel, inventarier  40 miljoner kronor 

• ETABLERINGSOMRÅDE FÖR PARTNERS  

Infrastruktur som VA, värme, dagvatten     5 miljoner kronor 

• PEDAGOGISK PARK  

Dagvatten, gångstigar, lekplats, staket,  belysning 

och grindar                   10 miljoner kronor 

• LOGISTIK & PARKERING 

Vägar, parkeringsplatser, laddplatser,  

staket, belysning och grindar                  20 miljoner kronor 

• ÖVERGRIPANDE KOSTNADER 

Tillstånd, konsulter mm.         5 miljoner kronor 

TOTALT UPPSKATTAD KOSTNAD              140 miljoner kronor 

Ej uppskattade kostnader 
Det finns av naturliga skäl ett antal kostnader som inte ingår i uppskattningen eftersom 

det finns många osäkerhetsfaktorer kopplat till val av plats. Ett exempel är kostnad för 

markköp.  

Kostnader 

Följande kostnadsuppskattning bygger på tidigare beräkningar av en ny återvinningscen-

tral, samt uppgifter ifrån andra kommuners satsningar på kretsloppsparker. Nedanstående 

kostnader ska ses som mycket grova uppskattningar. I dagsläget är det dessutom mycket 

svårt att uppskatta kostnader för byggmaterial och entreprenadkostnader, eftersom mark-

naden påverkas av oroliga omständigheter i omvärlden. 

“Att avancera i avfallstrappan kostar,  
att inte avancera kostar betydligt mer...” 

Andreas Svendsen, miljöstrateg och projektledare på Mölndals stads tekniska förvaltning
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Uppdrag
Uppdrag från Kommunfullmäktige och Teknisk nämnd 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2019 att ge Teknisk förvaltning/Avfall 

Återvinning i uppdrag att genomföra en förstudie gällande förslag på placering och ut-

formning av en ny, större återvinningscentral, i Östersund för att hantera dagens och fram-

tidens besöksantal med förbättrad trafiksäkerhet.  

Den 10 december 2020 gav Teknisk nämnd ett förtydligande om att de önskar att inrikt-

ningen är att en kretsloppspark ska anläggas och beslutade den 28 januari 2021 att ge 

Teknisk förvaltning i uppdrag att: 

1. Att utreda vilka typer av verksamheter som lämpar sig för att ligga i närhet av en 

ÅVC och i en Kretsloppspark, vilka intresserade företag och andra aktörer som finns 

i kommunen och vilka behov som efterfrågas med avseende på placering och utform-

ning.

2. Att en utredning om lämplig placering av en ny återvinningscentral genomförs där 

utrymme finns för att skapa en kretsloppspark i anslutning till anläggningen baserat 

på utredningen i punkt 1.

3. Avfall Återvinning samverkar med Miljö- och Samhällsbyggnad, Mark- och exploate-

ring samt Näringslivskontoret inför fastställande av utredningen.  

Styrgruppen har kompletterat uppdraget med att:  

4.    Ta fram ett förslag konkret förslag på tänkbar utformning (ej detaljprojektering). 

Område Strategi och styrning har även önskat att:  

5.    Utredningen undersöker om en Fritidsbank kan vara en del av en kretsloppspark. 

Verksamhet

Placering Utformning
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Bakgrund 
Återvinningscentralen i Odenskog är för liten. Den är så liten att det varje dag är problem 

med arbetsmiljön och trafiksituationen. Det finns inte heller möjlighet att utveckla verk-

samheten efter ändrade behov och möjligheter.  

Globalt problem men lokala lösningar 
Vi har bara en jord, men i Sverige konsumerar vi som om vi hade fyra jordklot, vilket kan 

jämföras med genomsnittet för alla länder som ligger på 1,7 jordklot.  

Östersunds kommun har satt upp politiska mål för ett mer cirkulärt och medvetet ageran-

de och att möjliggöra högre återvinningsgrad, minskad konsumtion och minskade avfalls-

mängder. Det är ett arbete som har påbörjats men behöver utvecklas ytterligare om vi ska 

lyckas med våra målsättningar och kunna bidra till de globala miljömålen.  

I grund och botten har det att göra med hur vi producerar och köper nya produkter och 

tjänster. Vi i Östersunds kommun behöver ställa om till ett mer cirkulärt samhälle tillsam-

mans med övriga världen.

En beteendeförändring är avgörande och det brådskar 
För att lyckas med att ställa om till hållbara konsumtionsnivåer är det avgörande att vi blir 

fler som tänker igenom vilka andra alternativ som finns innan vi köper nytt, exempelvis re-

parera det vi redan har, lånar, hyr och om vi faktiskt behöver köpa något, handlar begagnat.  

 I Sverige konsumerar vi som om vi hade fyra jordklot. 

I ett hållbart och cirkulärt samhälle är normen att det man köper är återbrukat eller tillverkat av återvunnet 

material. Väljer man att köpa nytt ska det vara få och hållbara produkter. Genom en kretsloppspark vill vi skapa 

förutsättningar för att våra medborgare kunna konsumera hållbart och låta sina ägodelar få ett längre liv
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Ny lagstiftning gör att kommunen behöver ta ansvar och informera om återbruk och åter-

vinning. Här har kommunen en möjlighet att skapa förutsättningar till samhällets omställ-

ning till cirkulär ekonomi. Enligt kommunens program och strategi för avfall ska kommu-

nen också vara en förebild.  Vi måste växla upp rejält och nå nya målgrupper för att öka 

volymen återbrukat material.  

Genom en kretsloppspark har vi möjligheten att bilda en arena för detta. Här har vi chan-

sen att nå många av våra medborgare då återvinningscentralen i Odenskog redan idag är 

en av kommunens mest besökta platser med cirka 200 000 besökare per år. 

Metod  

Metod för att utreda intresse  
Vi har arbetat för att träffa så många intressenter som möjligt för att få en god uppfatt-

ning om önskemål, behov, erfarenheter och samarbetsmöjligheter.  

Följande aktiviteter har projektet genomfört: 
• OMVÄRLDSANALYS  

Vi har genomfört en omvärldsanalys med syfte att ta reda på hur andra kommuner 

har gått tillväga i sitt arbete med att öka återbruk och återvinning genom olika 

lösningar och varianter av kretsloppsparker.  

Det finns många duktiga aktörer inom second hand, men det räcker inte med dagens utbud - vi måste göra mer 

för att nå nya målgrupper och öka volymerna av återbruk.  
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• DIALOGMÖTEN 

Dialogmötena har genomförts med varje aktör enskilt och hela eller delar av projekt-

gruppen/referensgruppen har deltagit. Frågeställningarna har varit öppna kring idéer 

om en kretsloppspark i Östersunds kommun och kopplat an till respektive aktörs 

affärsinriktning eller expertområde.   

 — STENA 

 — LUNDSTAMS 

 — DESTINATION ÖSTERSUND 

 — DIÖS 

 — PEAK INNOVATION 

 — BRUKAT 

 — COOMPANION 

 — JÄMTLANDS AUKTIONSBYRÅ 

 — SHOPPIS 

 — LAGG & HOJ 

 — SPILLOTEKET 

 — STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN 

 — FOLKUNIVERSITETET 

 — SAMHALL 

 — BISTÅNDSORGANISATIONERNA 

     Röda Korset, Pingstkyrkan, Erikshjälpen och Robin Hood 

 — GRÄFSÅSEN 

 — REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

• INSPIRATIONSSEMINARIUM/WORKSHOP  

Den 4 juni anordnades en digital workshop för att skapa intresse och dialog kring 

frågan om kretsloppspark i Östersund. Ett hundratal personer deltog under den halv-

dag som workshopen genomfördes. Bland deltagarna fanns representanter från fast-

ighetsbranschen, utbildningsaktörer, företagare inom återvinning, återbruk, reparation 

och redesign, politiker, tjänstemän från flera förvaltningar i Östersunds kommun 

med flera.
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• FRUKOSTTRÄFF FÖR FÖRETAGARE  

Den 9 december ordnades en digital frukostträff med syfte undersöka intresse och 

möjligheter för en kretsloppspark i Östersund bland reparatörer, hantverkare, mindre 

företagare som inriktat sig på återbruk. På träffen fanns möjlighet att ställa frågor 

till två företag från Retunas återbruksgalleria. 

• MEDBORGARDIALOG  

För att ta reda på medborgarnas inställning till en kretsloppspark och vad de vill se i 

en kretsloppspark genomförde vi i oktober en enkätundersökning bland besökarna på 

återvinningscentralen i Odenskog. Det har även varit möjligt att besvara enkäten och 

lämna förslag och idéer via kommunens hemsida.  

• WEBB OCH SOCIALA MEDIER  

På www.ostersund.se/kretsloppspark har vi informerat om arbetet löpande. Här och 

på sociala medier har också våra publika aktiviteter marknadsförts. 

• SAMARBETE MED SKOLOR 

Vi har samverkat med Wargentinskolan och Böle Byskola för att hämta in barn- och 

ungdomars syn på en kretsloppspark i Östersund.  

• SAMVERKAN INTERNT 

Två interna workshops har genomförts, samt givetvis en mängd möten där vi bear- 

betat materialet. 

Under utredningen har vi oftast arbetat digitalt både när det gäller interna möten och workshops med intressenter.
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Metod för att utreda förslag på placering  
Vi har arbetat med representanter från flera olika förvaltningar för att få en så bra bild 

som möjligt.  

Följande aktiviteter har projektet genomfört: 
• TIDIGARE UTREDNINGAR 

Vi har under många år haft utkik över lämpliga platser för att flytta återvinnings-

centralen i Odenskog. En lista över områden som utretts under tidens gång bifogas 

i bilaga 1. Under 2020 utreddes möjligheterna till en lämplig placering av en ny 

återvinningscentral. Under arbetets gång kom vi fram till att vi ville utveckla upp-

draget till att i stället gälla en kretsloppspark. I den rapporten kom vi fram till att 

Verksmon var den bästa tillgängliga platsen. Grunden till den bedömningen var att 

marken redan  var i kommunal ägo och att det fanns en detaljplan som passade för 

verksamheten. Utredningen syftade då till en återvinningscentral men med möjlighet 

att utveckla till en kretsloppspark.  

• INTERN ARBETSGRUPP 

Arbetsgruppen har utöver representanter från Teknisk förvaltning bestått av personer  

från Samhällsbyggnads- och Kommunledningsförvaltningen. De har bidragit med 

expertkunskap från sina respektive områden:

 — MARK- OCH EXPLOATERING (MEX) 

      Angående tillgänglig mark.

  — PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN  

      Angående behovet för planläggning samt möjligheten att få igenom en plan som  

  passar aktuell verksamhet. Vi har även samrått om deras bild om möjligheten att  

  få bygglov för vår planerade verksamhet. 

 — NÄRINGSLIVSKONTORET

      Gällande sakkunskap om etableringaar och tillgänglig mark.

 — MILJÖ- OCH HÄLSA

      För kunskaper om natur- och miljövärden samt övergripande hållbarhet. 
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Organisation 
Representanter i referensgruppen har bjudits in för frågor som rör respektive expert- 

område i övrigt är det projektgruppen som huvudsakligen arbetet med utredningen.

Omvärldsanalys 
Tillgänglighet är viktigast 
Vi möts av stort intresse och entusiasm då vi berättar om kommunens utredning om en 

kretsloppspark. Det önskemål som framförs av nästan alla tillfrågade intressenter är att 

kretsloppsparken ska ha en tillgänglig placering. Val av placering av en park har också stor 

påverkan på intresset att bedriva verksamhet där.  

Många tycker att det dröjer för länge innan en kretsloppspark kan stå färdig och vill gärna 

starta samarbeten så snart som möjligt.  

Följande avsnitt innehåller bland annat synpunkter och inspel från möten med utredning-

ens intressenter, resultat från enkätundersökningar och beskrivningar av liknande satsning-

ar eller planer på satsningar i andra kommuner.

Styrgrupp & Projektgrupp Referensgrupp

Teknisk förvaltning 
(Avfall Återvinning, Strategienhe-
ten, Projektenheten och Städ- och 
service)

Samhällsbyggnad 
(Miljö- och Hälsa, Plan och Bygg)

Kommunledningsförvaltningen 
(MEX och Näringslivskontoret)

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
(Sektor Kompetens Arbete Försörjning – 
Arbetsmarknadsenheten)

Kultur- och fritidsförvaltningen 
(Kultur- och fritidsnämnden)

Namnlista på deltagare, se sista sidan i rapporten.  

Många medborgare har önskat att kretsloppsparken ska vara tillgänglig utan bil.
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Intressenter
Så här tycker de vi pratat med:

Medborgare 
Under hösten 2021 frågade vi medborgarna om vad de tycker om en kretsloppspark men 

också om man handlar begagnat, se bilaga 4. Sammanfattningsvis tycker våra medborgare 

så här:  

• Nästan alla tillfrågade vill ha en kretsloppspark  

• Bygghandel, secondhandbutiker och café vill de ha på plats 

• Det måste vara snyggt och trevligt 

• Det ska gå att ta sig dit med kollektivtrafik 

• Det måste vara rymligt 

• Dela på flödet av bilar med och utan släp 

• Öppettiderna ska vara generösa 

Lördagen den 23 oktober 2021 träffade vi besökare på återvinningscentralen i Odenskog under några timmar. 

Besökarna var positiva till att svara på våra frågor om vilka funktioner de vill se på en kretsloppspark och vad 

kommunen bör tänka på vid val av plats.   
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Destinationsbolag/stadsutveckling 
Destination Östersund är positivt inställda till en kretsloppspark med ett tillgängligt läge 

och ser flera möjliga samverkansområden:  

• Möjligheter till samverkan och utvecklingspotential med centrumhandeln. 

• Möjligt samarbete kring gemensam webbplattform för att marknadsföra produkter 

• Samordnad varudistribution för att minska trafikflödet in och ut i centrum. 

• Destination Östersund skulle potentiellt kunna ha en roll som centrumledare eller ha 

utvecklingsansvar för en kretsloppspark för att knyta samman denna ytterligare med 

staden. 

Företagen  
Vi har haft träffar med enskilda företag inom både återvinningsbranschen och second-

handbranschen. 

• Samtliga är intresserade av samarbete i någon form.  

• Vissa är intresserade av att finnas på plats på en kretsloppspark beroende på placering 

och tillgänglighet men även intressen av samarbete mellan en kretsloppspark och 

befintliga verksamheter finns. 

• Flera secondhandföretag är intresserade av ett samarbete kring återförsäljning av 

varor. 

• För vissa företag är det mycket viktigt att få vara med i utvecklingsarbetet. På så 

sätt ökar möjligheterna till att kretsloppsparken kan komplettera dagens verksamhe-

ter och risken att beslut påverkar nuvarande verksamhet minskar.  

• Flera butiker vittnar om ett stort intresse för second hand hos kunderna och ser 

möjligheter att utvecklas tillsammans med en kretsloppspark.

“Den cirkulära ekonomin innebär  
nya affärsmöjligheter och kan bidra till ökad 

konkurrenskraft för svenska företag” 
Svenskt Näringsliv
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Biståndsorganisationer 
Biståndsorganisationerna har varit aktiva och intresserade av att delta i diskussioner 

kring kretsloppsparken. Organisationerna gör redan idag ett stort arbete med att sortera 

och hantera stora volymer av varor för återförsäljning och har ett stort kunnande om 

säljbarhet och flöden. Följande synpunkter finns:  

• Det är viktigt att skapa förutsättningar för en mer hållbar konsumtion i samhället 

och att second-handbranschen når en bredare kundgrupp. 

• Det är mycket positivt att kommunen tar ett ansvar gällande detta och är intresserade 

av ett fortsatt och utvecklat samarbete beroende på en eventuell kretsloppsparks 

upplägg. 

• Möjligheter till att nischa sig, genom specialisering på olika produktgrupper som 

en utveckling av sina nuvarande butiker är inte omöjlig. Det vore önskvärt med en 

utvecklad dialog kring detta.  

• Det kan finnas intresse att finnas på plats på en kretsloppspark men detta är beroen-

de av parkens placering och tillgänglighet. 

• Det finns en farhåga hos några av organisationerna att de bästa sakerna hamnar på 

kretsloppsparken och inte hos biståndsorganisationerna. Men med rätt förutsättning-

ar och samverkan är en kretsloppspark positivt! 

Lågstadieelever 
Klass 1 på Böle byskola fundera-

de kring hur en Kretsloppspark 

ska se ut och vad som ska finnas 

där. De tänkte också en del kring 

vad skräp egentligen är och om 

man kanske kan använda det 

igen på något sätt? 

De fick i uppgift att rita vad de 

kom fram till. Att det bör finnas 

café, loppis och bibliotek var 

eleverna ganska överens om. Men 

de hade även idéer på hållbara 

lösningar som laddstationer för 

elbilar, rulltrappor som drivs 

av solenergi och skräddare för 

lagning av kläder.

Fler bilder av elevernas arbeten finns i bilaga 3.
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Gymnasieelever 
Vi arbetade också med en klass som går andra året på Teknikprogrammet på Wargentin-

skolan med inriktning Samhällsbyggande. Eleverna läser kursen Hållbart samhällsbyg-

gande och har kommit med tankar och idéer hur en kretsloppspark ska stimulera unga 

att återbruka och återanvända, vad som ska finnas på en kretsloppspark för att den ska 

fungera och var kretsloppsparken ska vara.

Klassen arbetade i grupper och presenterade fyra inspirerande lösningar. De viktigaste är:  

• Kretsloppsparken ska vara ljus och fräsch. 

• Den bör byggas för att attrahera turister och marknadsföras på Visit Östersund.

• Den ska också marknadsföras i sociala medier som ungdomar använder.  

• Där ska finnas café med billigt fika som producerats på matsvinn, gratis wifi och 

volontärarbete för ungdomar.

• Det ska finnas ett belöningssystem för att lämna in saker och det ska vara öppet 

dygnet runt.  

• Det ska gå att ta sig till kretsloppsparken med buss eller cykel.  

• Det ska finnas secondhandbutiker, återvinningscentral, bilskrot med självplock (den 

är dock reglerad i tid för att inte skapa bullerstörningar), bilpool och uthyrning av 

elcyklar. 

• Det ska finnas fräscha toaletter. 

• Gruppernas fyra förslag på placering av Kretsloppsparken är: 

Parkeringen vid ICA Maxi (Stadsdel norr), Bangårdsgatan (där Grillstad finns idag), 

Lillänge (där betongfabriken funnits) och Travet.

Fler bilder av elevernas arbeten finns i bilaga 3.
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Utbildningsaktörer  
Vi har träffat flera utbildningsaktörer. Sammantaget finns ett stort intresse av att samar-

beta med en kretsloppspark. 

• Intresse att samverka kring lokaler är stort. Gällande behov nämns föreläsningssal 

med flexibel möblering, syateljé, snickarverkstad och eventuellt tapetserarverkstad. 

• Intresse finns för samverkan kring utformning av utbildningar, kurser och workshops 

inom området återbruk, reparation och hållbarhet för både privatpersoner, barn- och 

skolungdomar men också uppdragsutbildningar från företag eller offentlig sektor.  

• En tillgänglig placering nämns som viktigt om samverkan kring detta ska kunna vara 

aktuellt. 

• Det är brist på lokaler för att bedriva kurser, utbildningar och workshops inom 

området. 

• Omställningsarbetet är brådskande - det finns skäl att påbörja ett samarbete kring 

omställningsarbete, hållbarhet och cirkulär ekonomi innan en kretsloppspark finns på 

plats. Det kan handla om föreläsningsserier eller samarbete gällande utformning av 

kurser och utbildningar.  

Resultat från workshop och frukostseminarium 
I juni 2021 höll vi workshop om Kretsloppspark i Östersunds kommun. Det var ett 

hundratal deltagare som först fick lyssna till ReTuna i Eskilstuna, IKEA som har butik 

på Retuna, Alelyckans kretsloppspark i Göteborg, Dala återbyggdepå, MVG-gallerian i 

Umeå och Återbruket i Järpen.  

Av allt spännande och inspirerande framkom bland annat detta:  
• Planera för stora ytor för det kommer säkert fler fraktioner som kan sorteras ut.  

• Se till att ha människor med beslutsmandat med i planeringen. 

Det finns ett stort intresseför att skapa skräddarsydda och nya utbildningar men även infoga befintliga i krets-

loppsparken. Några aktörer som anmält intresse redan under utredningens gång är Studieförbundet Vuxensko-

lan, Folkuniversitet och Spilloteket. Foto: Håkan Wike
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• Fokusera på någon del av allt som kan göras inom kretslopp och cirkulär ekonomi. 

Försök inte greppa allt på en gång.  

• Återbruk ger människor möjlighet att utvecklas, inte bara de som är långt från 

arbetsmarknaden utan alla.  

Till sist fick åhörarna själva delta, här följer ett axplock av idéerna som kom fram: 
• Återbruk och avfall på samma ställe och det ska vara bemannat. 

• Butiker för små och stora grejer.

• Social mötespunkt och plats för utbildning. 

• Reparationsbutiker där man kan lämna in för reparation, och andra där man kan 

lära sig reparera själv. 

• Jobb som leder vidare till andra jobb. Låt personalen vara blandad, både ideella och 

näringsbaserad. En grund för nyföretagande.  

• Generösa öppettider och öppet även när det är obemannat för behöriga besökare 

(grönt kort).  

• En kretsloppspark som är anpassad för Östersund och Jämtland.

• Café där matsvinn tas tillvara och som kanske bedriver egen odling.  

• Fokusera på avfallsslag som ger mest miljönytta att återanvända.  

• Fortsätt att ha bred dialog med företag och andra aktörer för att inte tappa bort 

flöden av material. 

Lagar och regler 
Det finns många lagar och regler att förhålla sig till. Vi kan också konstatera att det 

finns en del myter och missuppfattningar om vad kommunen kan och får göra. 

Exempel
• Det finns inget legalt hinder mot att kommunen efter-

sorterar avfall som har lämnats i exempelvis en åter-

vinningscontainer om syftet är att se om det finns avfall 

som lämpar sig för återbruk eller materialåtervinning. 

• Att erbjuda medborgare insamling av avfall för förbe-

redelse för återanvändning bör ses som god service till 

medborgare i kommunen. Återbruk är att betrakta som 

en behandlingsmetod av avfall och är den högst priorite-

rade behandlingsmetoden i avfallstrappan. 

• Då det gäller avgiftsfinansiering kan avfallsavgifter användas för förberedelse för 

återbruk och andra kostnader förknippade med att omsätta sådana produkter, 

material och så vidare eftersom det är en oundviklig del av återanvändningskedjan. 

Kommunen får inte 
plocka upp något ur 
containrarna

Jo, det går då avfallet 
ägs av kommunen när 
det är slängt
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• Kommunen har möjlighet att själv sälja produkter 

eller komponenter som har förberetts för återanvänd-

ning eftersom det är ett led i återanvändningen och en 

tillåten offentlig säljverksamhet. Men en kommun får 

endast bedriva näringsverksamhet om den drivs utan 

vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyt-

tiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i 

kommunen. Det finns ytterligare ett antal lagar att ha 

koll på. Exempelvis måste kommunen ta ut mark-

nadsmässiga priser för att inte snedvrida marknaden. 

Vid vinst från verksamheten kan vinsten användas för att finansiera verksamhet som 

annars skulle finansieras av avfallstaxa för att på så sätt kunna minska behovet av 

höjningar. Detta räknas inte som otillåten vinst. 

Kommunen ska enligt lag arbeta för återbruk 
• Sedan 1 augusti 2020 finns det en skyldighet för kommunen att lämna information 

om den har avfall som kan förberedas för återanvändning men där det inte görs idag 

(till exempel skickas till förbränning eller deponi). Kommunen ska även överväga att 

erbjuda avfall till den som avser att yrkesmässigt förbereda det för återanvändning. 

Bestämmelserna gäller bara information och övervägande att lämna och innebär 

inga krav.  

• Sedan 1 augusti 2020 har också kommunerna fått i uppgift att informera hushållen 

om avfallsförebyggande åtgärder för att minska uppkomsten av avfall. Det kan till 

exempel handla om återbruk, hur man minskar matsvinnet eller gälla betydelsen av 

minskad konsumtion.

Hur gör andra kommuner? 
Många har redan kommit långt och planerar för nästa steg 
Under utredningen har projektgruppen tittat på hur andra kommuners koncept är 

utformade och hur de har organiserat återbruket. Det finns en stor bredd av koncept 

och ambitionsnivåer. Från stora shoppinggallerior med kommersiellt drivna butiker till 

kommundriven loppmarknad. Utöver de koncept vi presenterar nedan har vi stött på en 

mängd ytterligare kommuner som är på gång med liknande satsningar.  

• RETUNA ÅTERBRUKSGALLERIA, Eskilstuna 

Affärsidé:  

ReTunas affärsidé är att erbjuda hållbar shopping och 

vara en folkbildare i miljöfrågor. ReTuna ligger vägg i 

vägg med återvinningscentralen och det är därifrån va-

rorna till gallerian kommer. ReTuna Återbruksgalleria 

har genererat över 50 nya arbetstillfällen. Gallerian 

har blivit en internationell nyhet och en turistattrak-

tion. Där finns kommersiellt drivna butiker som säljer 

produkter från återvinningscentralen. Här finns cirka 15 

butiker däribland IKEA samt ett café. I samma byggnad 

som ReTuna Återbruksgalleria driver Eskilstuna Folkhög- 

skola sin ettåriga utbildning Recycle Design – Återbruk. 

Kommunen får inte 
hålla på med försälj-
ning

Jo, de kan sälja om 
det inte är vinstdri-
vande verksamhet
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Organisation:  

ReTuna Återbruksgalleria ägs av det kommunägda bolaget Eskilstuna Energi och Miljö, 

EEM. För att hålla samman konceptet och samverkan mellan alla ingående parter på 

ReTuna finns verksamhetsledande funktion som är anställd av Eskilstuna Energi och miljö.

• RE:UMEÅ, Umeå

Affärsidé:  

I Umeå sker ett arbete för att skapa en återbruksgalleria 

i MVG-gallerian mitt i centrum. Idén är att skapa en 

testbädd för samverkan mellan olika aktörer med fokus 

på återbruk och cirkulär ekonomi. Satsningen sker i 

samarbete med utvalda entreprenörer och företag för 

att erbjuda medborgare alternativ till ny konsumtion 

såsom återanvändning, delningstjänster, up-cykling, ut-

hyrningstjänster, secondhand och reparationer. 

Organisation: 

Drivs som ett samarbete mellan Fastighetsbolaget Diös, Coompanion (främjar koopera-

tivt företagande), Umeå Näringslivskontor och Vakin (Vatten och avfallsbolag för Umeå, 

Nordmaling och Vindelns kommuner.)

• RE:STORE HÖGA KUSTEN, Härnösand  

Affärsidé:  

Re:store är en satsning på en galleria för återbrukade, 

återanvända och hållbart producerade produkter. På 

många sätt är konceptet likt Retuna med skillnaden 

att Re:store ligger i centrala Härnösand. Gallerian 

öppnade i början av detta år och erbjuder plats för 

företagare som vill förlänga livet på varor genom att 

sälja second hand, renovera eller skapa nytt genom att 

återanvända material och produkter. Gallerian är också 

tänkt att vara en mötesplats för nytänkande och inspira-

tion, till exempel workshops, föreläsningar och andra typer 

av möten.  

Organisation:  

Drivs som projekt under Arbetsmarknadsenheten

• ÅTERBRUKET ÅRE, Åre  

Affärsidé:  

Återbruket är ett arbetsmarknadsprojekt med två huvudsyf-

ten: att ge sysselsättning till personer som står utanför 

den reguljära arbetsmarknaden samt att minska på 

kommunens avfall genom att ta tillvara på det som an-

nars skulle ha slängts på återvinningscentralen. Åter-

bruket har stort fokus på design och vill inspirera till 

ökat återbruk. Bland annat utför de inrednings- och 

utsmyckningsuppdrag runtom i kommunen vilket gett 

stor uppmärksamhet i media och skapat stolthet hos 

åreborna. Inom ramen för projektet utreds möjligheterna 

att skapa förutsättningar för en fullfjädrad kretsloppspark i 

Åre kommun. 
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Organisation:  

Drivs som ett projekt under Arbetsmarknadsenheten.

• ALELYCKANS KRETSLOPPSPARK, Göteborg 

Affärsidé:  

Alelyckans Kretsloppspark har funnits i 20 år och haft 

samma koncept i många år. Kretsloppsparken utgår 

från en återvinningscentral där återbrukbara produk-

ter sorteras ut genom personlig mottagning för att 

testas, uppgraderas och säljas. En av verksamheterna 

kallas Återbruket. Det kan liknas vid en byggvaruhan-

del för begagnade byggmaterial, verktyg och maskiner, 

exempelvis fönster, dörrar, gräsklippare, tvättmaskiner 

och toalettstolar. Kommunen driver också ett café och en 

verkstad där främst cyklar repareras och byggs om för att 

sedan säljas. Stadsmissionen samarbetar med återvinningscentralen 

och bedriver försäljning av möbler, husgeråd, prydnadssaker, textilier med mera.  

Organisation: 

Kommunens avfallsorganisation driver Återbrukets testverksamhet och butik.  Kommu-

nens arbetsmarknadsenhet driver Returens cykelverkstad och caféet. Ett samarbete sker 

med Stadsmissionen.

• CIRKULATIONSPLATS BODEN, Boden 

Affärsidé:  

Det unika med den här satsningen är att det gör återbruk 

enklare och mer tillgängligt för medborgarna då det 

ska säljas i befintliga butiker. Konceptet är fortfarande 

under planering och har ännu inte beslutats politiskt i 

skrivande stund. Här samlas saker med återbrukspoten-

tial in via återvinningscentralen och transporteras till 

en lagerlokal med verkstadsmöjligheter där de sorteras, 

rengörs och eventuellt renoveras för att sedan återför-

säljas i någon av stadens butiker. De varor som inte kan 

säljas via de kommersiella butikerna återförsäljs i kommu-

nens egen butik vid återvinningscentralen.  

Organisation:  

Renoveringen av sakerna sköts via arbetsmarknadssatsningar och 100% av förtjänsten 

går till butikerna som heller inte betalar för varorna. 

• DALA ÅTERBYGGDEPÅ, Borlänge  

Affärsidé:  

Dala återbyggdepå är en bygghandel för begagnat eller 

överblivet byggmaterial, både från privatpersoner och fö-

retag. Huvudfokus är att minska byggavfallet vilket är 

ett av det viktigaste målet i kommunens avfallsplan.  

Organisation:  

Drivs av Borlänge energi, det kommunala bostadsbola-

get Tunabyggen, det kommunala fastighetsbolaget Husha-

gen, Dalarnas försäkringsbolag och Borlänge kommun
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Placering
Läget, läget läget… 
Under flera år har vi tillsammans med mark och– exploateringsenheten letat efter möjliga 

platser, men även själva funderat över lämpliga placeringar. Sammantaget har vi under-

sökt 19 alternativ. En karta och beskrivning över dessa finns i bilaga 1. 

Vid bedömningen av en ny placering har de viktigaste faktorerna varit:  
• TILLRÄCKLIGT STOR YTA 

Vid en jämförelse med andra Återvinningscentraler/Kretsloppsparker har vi kommit 

fram till att det behövs en yta på 5-7 hektar beroende på funktioner och utformning. 

Vi behöver också ta höjd för möjligheten att växa. 

• INTE STÖRA NÄRBOENDE 

Störningar uppstår främst på grund av ökad trafik men även från buller vid lastning, 

lossning av avfall och hantering av containrar. 

• TILLGÄNGLIG FÖR BESÖKARE 

Om verksamheten ska kunna vara det nav i omställning till en cirkulär ekonomi som 

vi vill behöver den vara tillgänglig. Den ska vara möjlig att nå även med cykel, gång 

och buss. 

Odenskogs ÅVC

Norr 1:20

Gräfsåsen

Verksmon

Furulund

Väg 87 mot Stugun

E45 m
ot L

it

Avfart centrum

E14 m
ot Sundsvall

E14 m
ot Åre

Bilden visar de fyra placeringsalternativ som vi tittat närmare på i den här utredningen. Norr 1:20 är den plats vi 

förordar för en möjlig etablering av en kretsloppspark.

Bedömning av lämpliga placeringar  
Vi förordar Norr 1:20 för en placering av en kretsloppspark vilket framgår i avsnittet 

”Förslag”. Fastigheten ägs inte av Östersunds kommun men en dialog är påbörjad av 

Mark- och exploatering med ägaren, Östersundshem.

Även Verksmon bedöms som en möjlig placering av en kretsloppspark enligt förslaget och 

presenteras nedan som ett reservalternativ.

Oavsett vilken plats som blir aktuell krävs ett avsteg från gällande handelspolicy.
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Eftersom en flytt av återvinningscentralen i Odenskog är nödvändig av arbetsmiljö- och 

trafiksäkerhetsskäl tar vi även med två ytterligare alternativ: Furulund och Gräfsåsen. 

Dessa platser är inte lämpliga placeringar för en kretsloppspark enligt förslagets koncept, 

då platserna är för otillgängliga om man inte har bil. Men de kan fungera för en flytt av 

återvinningscentralen och löser det akuta problemet med trafiksituationen och platsbristen 

i Odenskog.  

De olika placeringsförslagen som vi tittat närmare på i den här utredningen presenteras 

nedan.  

Norr 1:20
- den placering vi tycker är mest lämplig för en kretsloppspark 

Förutsättningar 
• BESKRIVNING OMKRINGLIGGANDE VERKSAMHETER 

Området avgränsas i sydväst mot reservområde till Arenan, i norr finns en sol-

cellspark och nordväst ytterligare en bit bort är värmeverket i Lugnvik. Närmsta 

permanenta bostadsområdet är det nybyggda bostadsområdet på Vaktpoststigen. De 

lite mer närliggande attefallshusen kommer att flyttas. Mot sydöst finns det en privat 

fastighetsägare som har en grusad yta som har används för upplag av bland annat 

timmer och snö. 

• LÄMPLIG PLACERING FÖR EN KRETSLOPPSPARK? 

Ja den är lämplig för en kretsloppspark. Alltså en plats för både återvinning och 

återbruk av avfall samt verksamheter såsom utbildning, verkstäder, butiker, café med 

mera. Men det förutsätter isådana fall ett avsteg från kommunens gällande handels-

policy.

• TILLGÄNGLIGHET FÖR BESÖKARE 

Det är lätt att ta sig till från platsen från hela kommunen. Det går stadsbuss till 

Arenaområdet. Området nås lätt via gång- och cykelvägar från Östersunds stad. 

Ica Maxi

Vaktpoststigen

SkidstadionJamtli

Östersund Arena

Solcellspark

Kraftvärmeverk

Jämtkraft Arena

E14 m
ot ÅreRannåsbäcken

Rannåsens 
naturreservat

Grusad yta

Norr 1:20

E4
5 

m
ot

 L
it

Den ljusgröna markering visar hela området som är 33 hektar till ytan. En kretsloppspark enligt det koncept vi 

föreslår skulle behöva 5-7 hektar beroende av intresse från företag som vill etablera sig på området.
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• FASTIGHETSÄGARE 

Norr 1:20 (grönmarkerat) ägs av Östersundshem, Norr 1:13 (markerad som grusad 

yta) har en privat fastighetsägare. Det går att skapa en kretsloppspark på enbart 

Norr 1:20 men om det går hade Norr 1:13 med sin grusade plan varit lämplig för 

placering av ramper och containers. Marken används idag för upplag av bland annat 

snö och timmer. 

• BYGGLOV/PLANLÄGGNING 

Det krävs en ny detaljplan då området är nära bebyggelse.  Det finns planer på att 

genomföra ett programarbete för ett större område där denna mark ingår.

• INFRASTRUKTUR 

Vatten, avlopp, fjärrvärme, fiber finns i närområdet (dock inte framdraget). 

• ÖVERSVÄMNINGSRISK 

Enligt kommunens skyfallskartering finns det risk för att vatten samlas i området vid 

skyfall vilket gör att det ställer krav på hantering av nederbörden. Det mesta vattnet 

avleds via Rannåsbäcken, se karta. 

• REKREATIONSOMRÅDE 

Inom området finns stigar som frekvent används av det rörliga friluftslivet.

• NATURVÄRDEN 

Skogen i området är viktig då den är en länk mellan Rannåsens naturreservat och 

skogarna sydöst om Lugnvik vilket underlättar spridningen av växter och djur mellan 

områdena. Påverkan på naturvärden vid en byggnation blir större ju större del av 

skogen som tas i anspråk.  

 

Området är delvis utdikat och dikena omfattas av strandskydd vilket kan medföra en 

del tillståndsprocesser vid en detaljplan.

Möjligheter
• UTVECKLING AV STADSDELEN 

I det här området kan det vara möjligt att samarbeta med befintliga verksamheter 

i närområdet. Exempelvis destinationsutveckling i samverkan med solcellsparken, 

Rannåsens naturreservat, kraftvärmeverket. Tillsammans finns möjlighet att skapa 

ett fint marknadsfönster där Östersunds kommun visar upp sina hållbarhetssatsning-

ar. Kombinationen av det stadsnära läget och närheten till E14 ger stora möjligheter 

att locka fler besökare både till Östersund och kretsloppsparken.

• STORA MÖJLIGHETER ATT UTVECKLA VERKSAMHETEN 

Området är stort och har ett tillgängligt läge. Det gör att det finns utrymme att 

utveckla en kretsloppspark med bred verksamhet som kan anpassas efter stadens 

behov och utgöra en del i kommunens omställningsarbete.

Norr 1:20
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• BEVARA OCH UTVECKLA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN? 

Grönytor och dagvattenhanteringen kan anläggas så att biologisk mångfald kan 

bevaras eller till och med utvecklas. Men kan också tänka sig bivänliga blomsterstråk 

och bomöjligheter för fladdermöss, fåglar etc.  

• GÖRA GENVÄG TILL KRAFTVÄRMEVERKET I LUGNVIK 

Eventuellt finns möjligheten att köra transporter till kraftvärmeverket i Lugnvik på 

befintliga bakvägar. Vägarna kan dock behöva rustas upp.

Utmaningar
• ANDRA INTRESSENTER AV MARKEN 

Det behövs ett samlat grepp för planering av hela området. Exempelvis behöver 

arenaområdets behov av eventuell utveckling tas i beaktande vid placering av krets- 

loppsparken. Planeringsarbetet har redan påbörjats.  

• KOMMUNEN ÄGER INTE MARKEN 

Fastigheten (Norr 1:20) ägs av Östersundshem. Diskussioner förs mellan Mark- och 

exploatering och Östersundshem angående denna mark. Fastigheten Norr 1:13 ägs 

av en privat fastighetsägare. Båda fastigheterna behövs dock inte för att kunna 

etablera en kretsloppspark.  

• RANNÅSENS NATURRESERVAT 

Rannåsens naturreservat ligger på andra sidan vägen. Den största risken för reser-

vatet är om möjligheten för växter och djur att sprida sig mellan Rannåsens natur-

reservat och skogarna sydöst om Lugnvik påverkas. Det innebär att gröna korridorer 

behöver skapas om en etablering blir aktuell. 

• RANNÅSBÄCKEN-DAGVATTEN 

Dagvatten behöver lösas på ett sådant sätt att föroreningar inte riskerar att påverka 

Rannåsbäcken och Semsån vilka är känsliga och viktiga lekområden för harr och 

öring. Delar av det utpekade området ligger också inom vattenskyddsområdet, vilket 

ställer vissa krav på anläggningen. 

• DET RÖRLIGA FRILUFTSLIVET 

Den stigstruktur som finns idag skulle kunna göras mer attraktiv med mer besöksmål 

som hinderbanor, skulpturer av återbrukat material, ängsmark med mera.

Norr 1:20
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Verksmon 
- reservalternativ i konkurrens med plats för elintensiv industri  

Förutsättningar 
• LÄMPLIG PLACERING FÖR EN KRETSLOPPSPARK? 

Ja den är lämplig för en kretsloppspark. Alltså en plats för både återvinning och 

återbruk av avfall samt verksamheter såsom utbildning, verkstäder, butiker, café mm. 

Men det förutsätter isådana fall ett avsteg från kommunens gällande handelspolicy. 

• TILLGÄNGLIGHET FÖR BESÖKARE 

Bilburna kan lätt nå området genom att det ligger nära E14. Gång- och cykelväg 

finns över E14, via bron och via tunnel. Buss går idag enbart för arbetspendeltrafik 

upp till Verksmon. Det finns många bussar till Torvalla centrum. 

• FASTIGHETSÄGARE 

Östersunds kommun

• BYGGLOV/PLANLÄGGNING 

Här finns de enda större lediga tomterna i Östersunds kommun som är detaljplane-

lagda för verksamheter. Byggnation av en Kretsloppspark bedöms kunna göras utan 

avvikelser i befintlig plan. 

• INFRASTRUKTUR 

Vatten, avlopp, fjärrvärme, fiber finns framdraget till fastigheterna. 

• ÖVERSVÄMNINGSRISK 

Enligt kommunens skyfallskartering riskerar det att bli stråk över området vid skyfall 

från närliggande skogar vilket bör tas med vid planering av dagvattenhanteringen.

Woolpowers 
nya fabrik

Wipro

PostNord

Gångtunnel

Biltunnel
Torvalla centrum

MIO möbler

E14 mot Åre

Avfart Torvalla

Verksmon

Hägnvägen

Flera tomter inom det grönmarkerade området skulle kunna vara intressanta för placering av en kretsloppspark.

Verksmon
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• REKREATIONSOMRÅDE 

Själva marken i sig används idag inte för rekreation annat än som transport till det 

närliggande området Spikbodarna där det finns gott om skidspår, vandringsleder och 

mountainbikeleder. 

• NATURVÄRDEN  

Området är naturinventerat i samband med framtagande av detaljplanen. Norr om 

Hägnvägen har det med undantag för några äldre tallar inte bedömts finnas några 

övriga naturvärden att ta hänsyn till vid byggnation. Däremot finns naturvärden att 

ta hänsyn till söder om Hägnvägen och söder om Woolpowers nya fabrik.

Möjligheter 
• MÅNGA ALTERNATIV TILL PLACERING 

Inom området finns mycket ledig mark som kan vara lämplig för etablering av en 

kretsloppspark. Kretsloppsparken skulle till exempel kunna lokaliseras i anslutning 

till Woolpowers nya lokaler eller i närheten av kommunens gamla stenlager. 

• TID TILL BYGGSTART 

Tiden till byggstart är sannolikt betydligt kortare här än på Stadsdel Norr. Det finns 

några tomter som redan är avverkade och en del är även hårdgjorda (gamla  

stenlagret). 

• UTVECKLING AV STADSDELEN 

Kretsloppsparken kan bli ett attraktivt besöksmål vilket bidrar till stadsdelen Torval-

las utveckling. Närheten till E14 möjliggör en etablering av laddplatser och annan 

service för förbipasserande som kan locka fler besökare.  

• STORA MÖJLIGHETER ATT UTVECKLA VERKSAMHETEN 

Området är stort och har ett tillgängligt läge. Det gör att det finns utrymme att 

utveckla en kretsloppspark med bred verksamhet som kan anpassas efter stadens 

behov och utgöra en del i kommunens omställningsarbete.   

• BEVARA OCH UTVECKLA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN? 

Grönytor och dagvattenhanteringen kan anläggas så att biologisk mångfald kan 

bevaras eller till och med utvecklas. Men kan också tänka sig bivänliga blomsterstråk 

och utrymmen för fladdermöss, fåglar etc. 

• TRANSPORTER AV SORTERAT MATERIAL 

Nära till E14 för borttransport av material. 

Utmaningar
• KOMMUNEN VILL SPARA MARKEN TILL ELINTENSIV INDUSTRI 

Området har möjlighet för uttag av stora mängder el vilket gör den attraktiv för 

elintensiv industri, till exempel vätgasproduktion och batterifabrik.  

• EVENTUELLT VÄNSTERSVÄNG 

Vid byggnation öster om Hägnvägen blir det vänstersväng för att komma in till om-

rådet med risk för köbildning om det kommer många mötande bilar. Det bedöms inte 

som något stort problem idag, men bygger man fler besökstäta verksamheter längre 

in i området i framtiden kan det bli problem.

Verksmon
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• FRAMTIDA RISK FÖR KÖER VID AVFARTEN FRÅN E14 

Det kan bli köbildning på E14 i framtiden om det byggs andra besökstäta verk-

samheter i området. Då kan det behövas en åtgärd för att flytta köbildningen från 

E14. Idag bedöms risken för köbildning som låg vid bedömng av den trafikmätning 

som är gjord.

• VATTENSKYDDSOMRÅDE 

Området ligger inom vattenskyddsområdet för Storsjön på grund av att dagvatten- 

nätet leder till Storsjön och med att anläggningen behöver tillståndsprövas enligt mil-

jöbalken kommer alla krav inklusive vattenskyddsföreskrifter att ingå. Vattenskydds-

föreskrifterna ställer krav på hantering av massor, läckage, hantering av oljeproduk-

ter och brandfarliga vätskor med mera. Detta är hanterbart.

Gemensamt för de två placeringar som ej bedöms vara lämpliga 
Om vare sig Norr 1:20 eller Verksmon blir tillgängliga får vi ge upp planen om en krets-

loppspark enligt föreslaget koncept och i sådana fall arbeta om förslaget utifrån andra 

förutsättningar. Det skulle exempelvis innebära att färre aktörer är intresserade av ett 

samarbete. 

Det skulle gå att flytta återvinningscentralen till Gräfsåsen eller Furulund, men det är 

relativt otillgängligt för besökare utan bil. Ingen av platserna i området är lämpliga att 

cykla eller gå till. Man behöver passera E14 vid Lillängerondellen och färdas via väg 87, 

vilka båda saknar anpassning för säker gång- och cykeltrafik. Det finns ingen stadsbuss 

men platserna passeras av en landsvägsbuss ca 10 gånger per dag. 

Verksmon

Bildutdrag från remiss Översiktsplan 2040 streckat är skyddsområde runt Lungre motorstadion och Gräfsåsen 

där inga nya bostäder får byggas och vid försäljning ska kommunen överväga köp. Området är dock möjligt för 

bebyggelse av återvinningscentral då det är en verksamhet som innebär mindre störningar än Gräfsåsens avfalls-

anläggning. Gråa områden är områden som i Översiktsplanen anges som lämplig för verksamheter som inte kan 

integreras med bostadsbebyggelse. 
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UTREDNING Gräfsåsen

Gräfsåsen 
- en placering i anslutning till Gräfsåsens Avfallsanläggning

Förutsättningar 
• MÖJLIGA PLACERINGAR  

En återvinningscentral skulle kunna placeras öster eller väster om infarten till av-

fallsanläggningen.  

• LÄMPLIG FÖR EN KRETSLOPPSPARK? 

Platsen är lämplig för en återvinningscentral med bra utsortering men inte för en 

kretsloppspark då den inte är tillgänglig för kommunmedborgare utan bil. Det som 

skulle kunna utvecklas på platsen är byggåterbruksverksamhet vilket skulle kunna 

samordnas Gräfsåsens avfallsanläggning.  

• TILLGÄNGLIGHET FÖR BESÖKARE 

Det går bra att ta sig till Gräfsåsen med bil men ligger relativt långt från centrum. 

Det finns ingen cykelväg genom Lillängerondellen och det finns ingen cykelväg längs 

väg 87.  Landsvägsbussarna 132 och 40 passerar cirka 10 gånger per dag i varde-

ra riktningen. I dagsläget ligger närmsta busshållplats cirka 30 min gångväg från 

Gräfsåsen via väg 87.  

 

• FASTIGHETSÄGARE 

Östersunds kommun 

• BYGGLOV/PLANLÄGGNING 

Det behövs ingen detaljplan. Gräfsåsens skyddsavstånd är betydligt längre än för en 

återvinningscentral. I Översiktsplan 2040 anges att ”Inom skyddsavståndet på 1 000 

meter från Gräfsåsens avfallsanläggnings yttre gränser ska inga nya bygglov för bo-

städer beviljas. Vid försäljning av befintliga bostadsfastigheter inom skyddsavståndet 

ska kommunen överväga köp”. Den tillkommande påverkan kan sannolikt hanteras i 

en bygglovsprocess enligt Plan & byggavdelningen. 

På mörkgrönt område finns idag Gräfsåsens avfallsanläggning inklusive en återvinningscentral för företag samt en 

grustäkt. Ljusgrönt område är område som är möjligt för placering av en återvinningscentral för privatpersoner.

Odensberg

Motorbana

Grustäkt
Mast

Gräfsåsens  återvinnings- 
central för företag

Gräfsåsens  
avfallsanläggning

Gräfsåsen

Väg 87 mot Stugun
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UTREDNING Gräfsåsen

• INFRASTRUKTUR 

Det saknas infrastruktur för kommunalt vatten, kommunalt avlopp och fjärrvärme. 

• ÖVERSVÄMNINGSRISK 

Området är inte med i kommunens skyfallskartering men det bedöms inte vara någon 

stor översvämningsrisk. Detta behöver dock utredas närmare. 

• REKREATIONSOMRÅDE 

Aktuella markområden används idag inte i någon större omfattning för rekreation.  

• NATURVÄRDEN 

Området är inte naturvärdesinventerat. 

Möjligheter 
• SAMARBETE MED GRÄFSÅSENS AVFALLSANLÄGGNING 

Platsen ger stora möjligheter för samordning med Gräfsåsens avfallsanläggning 

vilket ger ett mindre behov av lagringsyta för container på platsen. Det kan även bli 

ett effektivt samarbete mellan personal de båda anläggningarna.  

• SAMARBETE BIOGASANLÄGGNINGEN 

Om det byggs en tankstation för biogas vid biogasgasanläggningen kan även arbets-

maskinerna från återvinningscentralen tanka där. 

 

Biogasanläggningen har också behov av vatten och avlopp. Om man kommer fram till 

att det behöver dras fram kommunalt vatten och avlopp dit är det bra om det finns 

fler abonnenter med behov.

Utmaningar 
• ANDRA INTRESSEN FÖR MARKEN 

På området finns eventuellt privata intressen för att anlägga en masshanterings- 

anläggning. Hänsyn behöver tas till skyddsavstånd runt mobilmasten på området. 

• LUKT 

Det finns risk för luktstörningar från befintlig verksamhet på Gräfsåsens avfallsan-

läggning, exempelvis hantering av slam och matavfall samt inom några år även en 

biogasanläggning. Detta kan göra området mindre attraktivt för besökare.

• SAKNAS KOMMUNALT VATTEN  

Det kan vara kapacitetsbrist på grundvatten och det grundvatten som finns luktar 

svavel (uppgifter från Gräfsåsen som har enskilt vatten). Kapaciteten är även bekym-

mersam ur brandskyddssynpunkt. 

• SAKNAS KOMMUNALT AVLOPP 

En byggnation skulle innebära behov av enskilda avloppsanläggningar både från 

personalutrymmen, kundtoaletter och fordonstvätt med mera.
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Furulund 
- den östra delen är mindre problematisk än den västra

Förutsättningar 
• MÖJLIGA PLACERINGAR 

I Furulund finns det flera möjliga placeringar. Vi anser att Furulund östra samman- 

taget är det lämpligaste. Furulund västra är mer tillgängligt men behöver saneras 

från PFAS innan det kan bli aktuellt. Det finns ingen bra metod för sanering av 

PFAS än, men det är under utveckling.

• TILLGÄNGLIGHET FÖR BESÖKARE 

Det är god tillgänglighet med bil via väg 87. Det saknas gång- och cykelväg genom 

Lillängerondellen och längs väg 87. Närmsta busshållplats är Furulund med samma 

turtäthet som Gräfsåsen. 

• FASTIGHETSÄGARE 

Östersunds kommun 

 

• BYGGLOV/PLANLÄGGNING 

Området ligger inom ett område som i översiktsplanen är angiven som lämplig för 

verksamhetsändamål. Det krävs en ny detaljplan för att vikta olika intressen som 

bostäder, befintliga och tillkommande verksamheter samt trafiksituationen. En 

utredning om markanvändning och förutsättningar är framtagen ”Rapport Furu-

lund Utredning om markanvändning och förutsättningar 2021-05-11”. I rapporten 

rekommenderas området för nya verksamheter och att bostadsbebyggelsen inte bör 

utökas.  Ny detaljplan bedöms i bästa fall vara klar tidigast våren/sommaren 2023.

• MARKFÖRORENINGAR 

Området längst ner mot Lillängerondellen, Furulund västra ligger nedströms rädd-

ningstjänstens brandövningsplats och är förorenad med PFAS (från brandsläck-

ningsskum). Marken behöver saneras innan den kan bebyggas. Dagvatten måste ledas 

förbi det förorenade området utan att ta upp föroreningarna.

Furulund

Väg 87 mot Stugun

E14 m
o

t Å
re

Buller från Dagsådalen

Avfart cen-

Avfart Lill-

FURULUND 
ÖSTRA

FURULUND 
VÄSTRA

Fynd av  
fridlysta arter

PFAS 
område

Furulund

Kraftledning

FURULUND 
ÖSTRA

FURULUND 
VÄSTRA

Fynd av  
fridlysta arter

PFAS 
område

Kraftledning

E14 m
o

t Å
re

Buller från Dagsådalen

Väg 87 mot Stugun

Avfart LillängeAvfart centrum

Furulund

Sammanfattande skiss som förenklat visar viktiga förutsättningar att förhålla sig till i området. Område markerat 

med Furulund Östra anser vi vara mer lämpligt än Furulund västra. Det är också ett område som pekas ut som 

mest lämpat område för fortsatt utvecklingsområde. 
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• INFRASTRUKTUR 

Vare sig vatten, avlopp, fjärrvärme eller fiber finns i närområdet. Jämtland gymnasi-

ums övningsområde har kommunalt vatten och avlopp men via egen ledning som inte 

har kapacitet för fler påkopplingar. Vatten och avlopp kommer behöva lösas enskilt 

fram till dess trycket på området blir så stort att man bedömer att det finns behov av 

kommunal anslutning. 

• ÖVERSVÄMNINGSRISK 

Enligt kommunens skyfallskartering finns inte några stora avledningsstråk för 

dagvatten. Det finns dock risk för ett vattendjup på över 1 meter på två platser i den 

västra delen. 

• REKREATIONSOMRÅDE 

Inom området finns stigar som frekvent används av det rörliga friluftslivet. Det finns 

skidspår som förbinder Spikbodarna med spårsystemet på Östersunds skidstadion. 

 

• NATURVÄRDEN 

Någon heltäckande naturvärdesinventering är inte gjord men det finns fynd av rödlis-

tade och fridlysta arter av bland annat den sällsynta fjärilen violett guldvinge. 

Möjligheter
• SAMORDNING MED SNÖTIPP 

Området utreds för ny placering av snötippen. Till exempel kan man nyttja samma 

avtagsväg från väg 87. 

• LOGISK UTVECKLIG AV INDUSTRIOMRÅDEN I KOMMUNEN 

Området är en logisk utveckling för industriområden då det ligger nära Odenskog.  

• MINDRE RISK FÖR LUKTFÖRORENINGAR FRÅN BIOGASANLÄGGNINGEN 

Området ligger längre bort från biogasanläggningen vilket gör att risken för luktföro-

reningar från den är liten. 

 

Utmaningar 
• STRANDSKYDD 

Stora delar av området är berört av strandskydd men då det främst är anlagda 

diken är möjligheten större att få marken undantagen från strandskydd i framtida 

detaljplanen. 

• AVFART MED VÄNSTERSVÄNG 

Placering innebär en vänstersväng från väg 87, vilket innebär risk för trafiksäkerhet 

och köbildning vilket behöver hanteras med avkörningsfiler mm. 

Furulund
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Utredda placeringar
 
Placering 1 – 3 (Frösön, Annersia och Grytans skjutfält) är inte markerade med exakt 

placering då det är väldigt stora områden som har avskrivits innan vi har utrett en när-

mare placering men övriga alternativ visar nålen placering inom utrett område (place-

ringen är inte exakt utan kan förändras efter planläggning och utredning om platsspecifik 

utformning.)

1. FRÖSÖN 

Det finns ett medborgarförslag om att det ska byggas en återvinningscentral på 

Frösön. Den avslogs med motiveringen att det är mer prioriterat att hitta en ny plats 

för återvinningscentralen i Odenskog än att bygga ytterligare en filial.  Vi ser dock 

det som olämpligt att stänga återvinningscentralen i Odenskog och ersätta den med 

en kretsloppspark på Frösön då det skulle innebära ett ökat antal transporter genom 

stan och över Frösöbron vilket skulle bidra till ytterligare trängsel. Det finns även ont 

om lämpliga tillgängliga platser. Vi kommer dock att under år 2022 utreda en mobil 

återvinningscentral som skulle kunna ge Frösöborna bättre service. 

— Avskrivna placeringar innan denna utredning

— Utredda platser i denna utredning men inte förordat

— Förordat förslag i denna utredning

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

19

16

17

18

15

1

2

3

BILAGA 1. 
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2. ANNERSIA 

Inte lämpligt av samma orsak som Frösön vi vill inte skapa mer genomfartstrafik. 

3. GRYTANS SKJUTFÄLT 

För nära Brunflo och för lång från stan. Är numera såld tillbaka till fortifikations- 

verket. 

4. SNÖTIPPEN I ODENSKOG 

Om den flyttas hade det varit en lämplig plats för en Återvinningscentral. Men då 

motivet till att flytta snötippen är att man vill förtäta med bostäder mellan Oden-

skogs industriområde och Lillsjön är det inget bra alternativ. 

5. BETONGEN 

Är köpt för byggande av bygghandel.

6. WOOLPOWERS GAMLA LOKALER 

Skulle kunna bli riktigt bra med återvinningscentral på baksidan och kretsloppspark 

med affärer i huset. För att det ska fungera behöver även busstrafiken på baksidan 

flytta. Bidrar dock inte till minskade transporter i Odenskog. 

7. WOOLPOWERS NYA TOMT I VERKSMON 

Var uppe som vårt förslag på placering vid den förra utredningen. Platsen visade sig 

dock vara bokad för annan verksamhet. Annan placering i Verksmon är fortfarande 

intressant för en ny modern och stor anläggning. 

8. MARK I ANSLUTNING TILL DETALJPLANEN I VERKSMON 

Är intressant men ser på kartan ut att vara blöt vilket kan kräva stora anpassningar 

för att bebyggas. Den mesta marken är privata fastighetsägare som inte visat något 

intresse för att sälja vid tidigare förfrågan från Mark- och exploatering. 

Mark i anslutning till Lugnviks industriområde (tomt nummer 9 – 12)
Det finns kommunal mark som i Översiktsplanen är angiven som lämpligt för verksam-

heter. Planer finns på att detaljplanelägga för verksamhetsändamål. Platserna som är 

aktuella för eventuell detaljplaneläggning är inte så lättillgänglig med bil då det krävs 

en del rundkörning för att komma av E14 till de aktuella platserna. Mer otillgängligt för 

Östersundsborna än för Krokomsborna då den ligger precis på kommungränsen.  Är för 

otillgängligt för en kretsloppspark. 

9. NEDANFÖR STENLAGRET 

Det är för brant blött och otillgängligt. Inte bra att göra stenlagret mer känt för 

allmänheten pga. stöldrisk. För krångligt att ta sig dit för de flesta 

10. ÖSTERSEM 

Otillgängligt placerad och blöt. Marken är under utredning för att detaljplaneras, 

oklart dock vart utredningen slutar. Marken har känsliga aspekter med tanke på att 

den ligger alldeles i närheten av naturområde. 

11. BREDVID JÄMTKRAFT 

Ytan är reserverad för eventuell utökning av Jämtkrafts verksamhet. 

BILAGA 1. 
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12. BREDVID JÄRNVÄGSSPÅRET 

Fastigheten prioriteras för verksamhet som kan dra nytta av närheten till järnvägs-

spåret. Fastigheten är med i utredningen om en omlastningsterminal mellan väg och 

järnväg. 

13. TRAVET 

Om travet flyttar frigörs det stora markytor. Det är dock inget som är bestämt och 

inget som om det blir av kommer att hända snabbt. Dessutom lär det finnas andra 

intressen som förtätning av bostäder som kommer prioriteras högre. 

14. KRAFTLEDNINGSGATA HAGVÄGEN 

Om kraftledningen grävs ner kan plats skapas som skulle kunna användas men ytan 

är för liten för en återvinningscentral eller kretsloppspark utan det behöver utökas 

med någon av lokalerna runt om kring. Kretsloppsparken med försäljning kan vara 

i några av husen runt om kring om de blir lediga. T.ex. skulle Beijers lokaler kunna 

fungera. Det finns idag inga lokaler runt om som vi vet blir lediga samtidigt som ytan 

är för liten (1,3ha) för att rymma kretsloppsparken.  

15. VÄSTER OM SPIKBODARNA 

Tomten ligger mellan E14 och Spikbodarna. Marken är belägen helt utan infrastruk-

tur, onödigt svårt att skapa infartsväg samt ingen detaljplan på gång.  

Mark utvärderad i denna utredning (tomt nummer 16 – 19) 
16. GRÄFSÅSEN 

17. FURULUND VÄSTRA OCH ÖSTRA 

18. VERKSMON 

19. NORR 1:20

BILAGA 1. 
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Bakgrund 
  

Det kommer alltid finnas produkter som inte går att återbruka som produkt då bör det 

istället återanvändas som material. För att nå ett cirkulärt samhälle behöver vi minska 

nyproduktionen av nytt material och istället återanvända det vi redan har framställt. 

Går det inte att återvinna som material kan det återvinnas som konstruktionsmaterial 

eller som energi och är det inte möjligt är den sista lösningen att deponera avfallet på en 

soptipp. För en hållbar materialåtervinning krävs att avfallet kan delas upp i fler frak-

tioner. Det är lättare att hitta kvalitativ återvinning av material ju renare material man 

kan erbjuda. Till exempel går det att återvinna ren gips till ny gips men är gipsmaterialet 

förorenat av annat byggmaterial behöver hela lasset deponeras. 

Dagens återvinningscentral på Odenskog är ca 7700 m2.  Anläggningen har runt 

200 000 besökare per år. Mellan december till mars är det ca 1500 till 3500 besökare 

i veckan. Från mars till november varierar det mellan 3500 - 6500 besökare i veckan.  

Centralen är för liten vi får inte plats med de fraktioner vi behöver och det blir krångliga 

vägar för besökare att hitta de fraktioner vi har. Det är även trångt att hantera contain-

rar och arbetsmaskiner. Besökare behöver röra sig på samma ytor som arbetsmaskinerna 

vilket ger risk för olyckor (vilket redan idag händer). 

Exempel på andra 
återvinningscentraler: 
Falun ÅVC 
Ca 21 000 m2 till ytan och ca 220 000 bilar om året.  

Kommentar från driftchef “Vi tycker att storleken fungerar bra 80% av tiden, under 

värsta dagarna på året blir det fortfarande trångt och köbildning”. 

BILAGA 2. 



3

BILAGA 2. 

Umeå ÅVC  
Ca 35 000 m2 till ytan och ca 200 000 bilar om året.

Kristianstad Returum 
60 000 m2 och ca 220 000 bilar om året.

Varberg ÅVC 
Ca 30 000 m2 och ca 88 000 besökare under 2021.
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Behov av byggnader 
och anläggningar 
Personalutrymmen med omklädningsrum, kontor, matsal med mera kan samordnas med 

övriga kretsloppsparken. 

Verkstad och garage 

Verksamheten har behov av verkstad för enklare reparationer samt garage för förvaring 

av arbetsfordon och förråd. Lokalytan som behövs är ca 200 m2. Utrymmena är beräk-

nade efter följande fordon 

• Hjullastare modell större.   

• Hjullastare modell mindre.   

• Truck till återbruk och FA-byggnad  

• Lastbil - Mobil ÅVC  

• Lätt lastbil – Insamling Farligt Avfall  

• Personbil för personaltransporter till andra ÅVC  

• Sopmaskin – modell mindre 

Byggnad för farligt avfall 

Det behövs en byggnad på ca 400 m2 för farligt avfall, elektronik, vitvaror med mera. 

Byggnaden ska ha en uppvärmd del för mottagning och sortering samt kallförråd för 

förvaring av sorterat avfall i väntan på upphämtning. För att få en rationell och säker 

hantering av spillolja bör de förvaras i en tank under golvet som går att suga (ca 1 m3 

spillolja hämtas varje vecka).  

Här vill vi satsa på att få till rätt arbetsmiljö till våra medarbetare och en mer säker 

sortering, hantering och förvaring av vårt farliga avfall i väntan på borttransport.   

Sortering och lager  

Samordnas med kretsloppsparken där sortering kan ske både för materialåtervinning och 

återbruk. En del av lagret kan även inhysas under rampen om man gör den ihålig.  Ju 

större plats för sortering och lager som byggs, desto större blir möjligheterna att sortera 

i fler fraktioner och frakta iväg fraktioner på ett logistiskt hållbart sätt. 

Kundtoalett 

Behövs både handikappanpassad och vanlig. Antingen bygger man en eller flera separe-

rade byggnader på ca 15 m2 eller så integrerar man toaletterna i andra byggnader. Kan 

samordnas med insamlingen av återbruket. 
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Sorteringsramp 

För att det ska bli lätt att nå för att lämna material i containrar behöver besökarna stå 

på en ramp.  Idag på återvinningscentralen i Odenskog är sorteringsrampen för brant. 

Körbanan med uppställningsplatser där besökarna kastar avfall i containrar är också för 

smal. Det är svårt att åka emellan de uppställda bilarna och det bildas köer och risk för 

olyckor.    

För att förbättra flödet genom anläggningen och minska risken för problem på grund av 

ramplutningen kan man ta upp nivåskillnaden på en längre sträcka. För att undvika kö-

bildning behöver det finnas separat uppmärkta filer för gångstråk för sortering (3 meter), 

parkering av fordon (4 meter) körväg (6 meter) vilket ger en bredd på ca 20 meter.  

Idag får det enbart plats 12 containrar på sorteringsrampen. Det finns behov att kunna 

sortera upp material i fler fraktioner, och vid långa ramper kan samma fraktion behöva 

återkomma för att få en större spridning på besökarna. För att klarar ett större flöde och 

fler fraktioner bedömer vi behovet till 25 - 30 containrar på den nya kretsloppsparken.  

Skärmtak bör byggas över 10 - 12 containrar eftersom nederbörd kan försämra det in-

samlade avfallets kvalité och påverka möjligheten att återvinna avfallet. Skärmtaket kan 

även byggas över hela rampens bredd och på så sätt minska behovet av snöröjning och 

halkbekämpning. 

Någon konstruktion för att hindra avfall att hamna mellan container och betongvägg, 

bör finnas. 

Sorteringsfickor utan ramp 

Avfall som är lämpligare att hantera utan container sorteras helst i sorteringsfickor på en 

plats utan ramp. Till exempel trädgårdsavfall och jord som är svårt att tippa av släpvagn 

till en container.

Fraktioner 
Idag separerar man inkommande material på återvinningscentralen i Odenskog i följande 

fraktioner:  

• RAMP

 — Metaller 

 — Wellpapp

 — Keramik (sanitetsporslin, kakel, tegel med mera) 

 — Impregnerat trä

 — Trä 

 — Till förbränning (Papper, Textil, stoppade möbler) 

 — Plast (ej förpackningar) 

 — Gips 

 — Mineralull, glas, fönsterbågar utan karm.   

• DIREKT PÅ ASFALTSYTA 

 — Stammar, grenar, kvistar   

 — Löv, gräs, häckklipp  

 — Jord  

BILAGA 2. 
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— Lastpallar (försök) 

— Vitvaror 

— Kyl och frys 

• FRISTÅENDE CONTAINER (får inte plats längst rampen)

 — Invasiva arter

 —  Böcker (försök) 

 — Panta mera express (för pantförpackningar) 

• UTANFÖR KEMIKALIEBODEN, UNDER SKÄRMTAK

 — Elavfall 

 — Ljuskällor 

 — Batterier

 — Spillfett

 — Spillolja 

 — med mera 

• I KEMIKALIEBODEN

— Kemikalier

• BISTÅNDSKUR 

Inlämning för återbruk töms av Erikshjälpen, Röda Korset, PMU och Robin Hood på 

rullande schema en gång i veckan. Är vid tömning ofta överfull. 

• KOMPOSTBOD 

— Matavfallspåsar 

— Matavfallskorgar 

— Spillfett-trattar 

• ÅTERVINNINGSSTATION PRECIS UTANFÖR GRINDARNA 

— Pappersförpackningar 

— Plastförpackningar 

— Metallförpackningar 

— Glasförpackningar färgat/ofärgat  

— Tidningar

 

• UTTRANSPORT AV AVFALL 

Årligen transporteras fraktioner ifrån återvinningscentralen, till följande ställen: 

— Värmeverket i Lungnvik: Ca 2000 ton trä och ris 

— Gräfsåsens avfallsanläggning: Ca 3500 ton löv, gips, keramik, glas, 

     impregnerat trä, brännbart. 

— Lundstams: Ca 200 ton plast och wellpapp 

— Stena: Ca 925 ton metall, kabel och kemikalier 

— Elkretsen:  Elavfall 

— Biståndsorganisationer: Återbruk, mängd ej känd 

— Sillström Pantamera: Returpant, mängd ej känd 

Det är totalt ca 1100 transporter per år där snittvikten på varje lastbil är 6 – 7 ton. 

Till detta kommer externa leverantörers frakter (Elkretsen, biståndsorganisationer 

och Panta mera för vilka vi inte för statistik över antalet transporter). 
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Nya fraktioner

För att nå längre i avfallstrappan behöver vi kunna sortera olika material i fler fraktio-

ner. På en kretsloppspark finns möjlighet att utöka antalet fraktioner för utsortering både 

till återanvändning och återvinning. 

 

Exempel på nya fraktioner för materialåtervinning: 

• TRASIG TEXTIL 

Trasig textil till materialåtervinning (trasigt) kanske flera olika fraktioner? Eller med 

eftersortering? Det byggs en anläggning i Sundsvall (Renewcell) som kan återvinna 

textil med minst 95% bommullsinnehåll till ny textil (till exempel handdukar och 

lakan). Idag läggs det i containern till förbränning. Textil kommer att omfattas av 

producentansvar.  

• INAKTUELLA BÖCKER 

Böcker som inte är intressanta på andrahandsmarknaden kan återvinnas som pap-

persfiber istället för att eldas upp. Idag samlas de in på försök på Återvinningscen-

tralen i Odenskog, men har en otillgänglig placering.

• MÖBLER 

Utsorterade möbler är möjliga att renovera, eller efter demontera för att kunna åter-

använda delar eller material. Exempelvis Cirkulärfabriken i Stenungsund som gör 

nya soffor av gamla.

• TRÄ UPPDELAT I FLERA FRAKTIONER 

Trä uppdelat på målat trä och omålat trä ger större möjlighet till avsättning istället 

för förbränning av det omålade träet. 

• RENT OCH SMUTSIGT GIPS 

Gips uppdelat i rent gips och förorenat gips. Rent gips kan återvinnas som nytt gips, 

förorenat gips behöver deponeras på särskild plats på soptippen och ska inte blandas 

med annat material eftersom det finns risk för svavelvätebildning. 

• BILDÄCK 

Bildäck med och utan fälg. Idag hänvisar vi till däckfirmorna vilka har krav på sig 

att ta emot däck då det är producentansvar. Men med en ökad e-handel fungerar inte 

det fullt ut. Det är fler och fler kunder som inte går via däckfirmor och därför inte 

vill lämna in däcken där, även om de har rätt att göra det.

• PLANGLAS 

Planglas kan vid en separat insamling återvinnas till nytt glas. Idag läggs det på 

deponi. Det finns egentligen krav redan nu att det ska sorteras ut separat men vi har 

svårt att få plats. 

• ISOLERING REN 

Separat insamling av ren isolering ger möjlighet för återbruk i nya byggprojekt. 
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• OLIKA PLASTSORTER 

Separat insamling av frigolit eller andra plastsorter ger bättre förutsättning för 

återvinning. 

• SMIDIG LÄMNING AV FÖRPACKNINGAR 

Om man har skrymmande förpackningar eller många förpackningar kan det vara 

svårt att lämna det på ÅVS:erna eller i förpackningskärlet i soprummet. Då hade det 

varit smidigt att ha behållare där man bara kan hälla ner förpackningarna. Lag-

förslag finns på att kommunerna ska ta över insamlingen av förpackningar och där 

anges att vi behöver platser för skrymmande förpackningar.

Funktioner
Här har vi samlat en lista på funktioner som är krävs eller är önskvärda på en ny 

anläggning.

• BRA DIGITALT STÖD 

Vi vill ha ett bra stöd för att hitta på kretsloppsparken med hjälp av digitala lösning-

ar på skärmar och genom appar i mobiltelefoner. Syftet är att lätt hitta och få infor-

mation om hur man slänger rätt. Digitalt stöd kan också tas fram för att till exempel 

hjälpa till hur man packar lasset inför resan och möjlighet att få veta besökstrycket 

innan man åker.

• TILLGÄNGLIG FÖR MÄNNISKOR MED NEDSATT RÖRELSE- ELLER ORIEN-

TERINGSFÖRMÅGA 

Nya kretsloppsparken ska göras tillgänglig och användbar för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga. Det gäller både lokalerna och själva anläggningen.

• INBROTTSSKYDD 

Vi har idag omfattande problem med inbrott. Genom att förvara avfall som kan 

ha ett värde på andrahandsmarknaden inomhus och inlåst minskar vi incitamenten 

att göra inbrott. Dock behöver vi fortfarande tänka på skalskyddet. Områden som 

innehåller stöldbegärliga saker behöver inhägnas med ett panelstaket, för att hindra 

inbrottsrisken och skadegörelse. Det ska vara kraftiga grindar och gångdörrar som 

försvårar inbrott. 

 

Alla byggnader som har stöldbegärlig egendom ska ha ett godkänt låssystem, det bör 

kompletteras med ett godkänt inbrottslarm. Personallokalerna ska ha ett godkänt 

brand- och inbrottslarm. Krav på att området ska vara inhägnat och hållas låst när 

den inte är bemannad finns även i miljötillstånd till befintlig verksamhet. 

 

Området på kretsloppsparken bör ha kameraövervakning, både dag- och nattetid. 

Dels för att hindra stölder och inbrottsrisk. Dels för att driften får uppsyn över hela 

området, att besökarna kastar avfallet i rätt fraktioner och om det sker någon olycka 

på området, så kan driften upptäcka det omgående.
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• SKYDD FÖR OLJELÄCKAGE 

Alla ytor på kretsloppsparken där det finns risk för oljeläckage från till exempel 

fordon ska vara hårdgjorda med dagvattenbrunnar, som är sammankopplade till 

en oljeavskiljare. Absorberingsmedel och dagvattenbrunnsavstängningar ska finnas 

lättillgängligt, för att snabbt kunna stoppa ett utsläpp. Garage och förråd som har 

golvbrunnar, bör installeras med golvbrunnar som har oljestoppsfunktion. 

• BYGG BORT KÖER OCH RISK FÖR OLYCKOR 

Transporter består av besökare, arbetsmaskiner och lastbilar som hämtar containrar. 

Idag bildas ofta köer in och ut ifrån Återvinningscentralen i Odenskog och vidare 

ut på anslutande vägar, vilket orsakar trafikstockning och onödiga avgasutsläpp på 

grund av tomgångskörning. Det inträffar även regelbundet incidenter med olyckor 

mellan besökare samt mellan arbetsfordon och besökare, eftersom alla rör sig på en 

liten yta. Det kan vara flera “OJ”-incidenter i veckan. 

 

Ett mål med den nya kretsloppsparken är att minska bilköerna, tomgångskörning-

en och mängden olyckor. Bilköerna ska hanteras inom området, utan att påverka 

omkringliggande vägar. Genom att avskilja arbetsmaskiner ifrån besökarnas fordon, 

så minskar man risken för olyckor och arbetsmiljön blir tryggare för personalen. 

En bredare ramp med flera filer minskar även risken för olyckor mellan besökarnas 

fordon.

• PLATS FÖR TILLRÄCKLIGT ANTAL FRAKTIONER 

Återvinningscentralen bör byggas med flexibilitet så det går att anpassa efter behovet 

av utsortering av nya fraktioner. I vår omvärldsspaning har vi sett bland annat ihåliga 

ramper vilka är lätta att bygga om och har möjligheter för förvaring och lokaler un-

der och möjlighet att samla in mindre fraktioner genom nedkast till soptunnor under 

rampen. Se exempel nedan.

Exempel på ihåliga ramper 

https://modulo.systems/
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• SÄKER KEMIKALIEHANTERING 

I Återvinningscentralen i Odenskogs tillstånd finns idag följande krav på kemikalie-

hanteringen i verksamhetens tillstånd:  

“Förvaring av farligt avfall förutom impregnerat trä ska skyddas mot nederbörd och för-

varas på en yta som är beständig mot det avfall som lagras. All hantering av kemikalier 

och avfall som innehåller farliga ämnen ska ske så att utsläpp till mark, luft eller vatten 
motverkas. Ämnen som kan reagera med varandra ska hållas åtskilda. Behållare ska 

vara märkt, ändamålsenliga, säkra och skyddade mot påkörning. Förvaring av flytan-

de avfall ska ske på täta invallade ytor. Spill från hanteringen av kemikalier eller farligt 

avfall ska omgående samlas upp och tas omhand som farligt avfall. För uppsamling av 

eventuellt spill ska för detta lämpliga redskap och material finnas lättillgängligt inom 
anläggningsområdet. Tillsynsmyndigheten kan vid behov föreskriva villkor om konkreta 

åtgärder som ska vidtas för att villkoret ska uppfyllas”. 
 

Krav finns även i arbetsmiljölagstiftningen på arbetsmiljön för de som arbetar i syfte 

att minska risken för olyckor. 

 

Idag hanteras farligt avfall i form av kemikalier i en liten barack (kembod) där folk 

själva får lämna av sitt avfall på en bänk som sedan personalen sorterar upp och 

lägger på rätt plats. Det innebär att vi dagligen har risk för att föremål som inte bör 

komma i kontakt med varandra kan placeras i samma back med risk för blandning 

och kemisk reaktion. Kemboden är ständigt full på grund av den lilla ytan att förva-

ra, det är svårt att hålla rent och snyggt, skyddsutrustning kan idag inte förvaras på 

bra plats eftersom den inte får plats vid kemboden. Övrigt farligt avfall (till exempel 

vitvaror, elektronik, batterier, ljuskällor, spilloljor mm) får inte plats i kemboden utan 

förvaras under skärmtak utomhus. 

 

Målet med den nya kretsloppsparken är en trygg arbetsmiljö vid hantering av farligt 

avfall där risker kan minskas med bra och säker hantering. En genomarbetad arbets-

miljöplan bör göras, som minskar risken för läckage och påverkan för personalen. 

Hantering bör ske i uppvärmda och ventilerade lokaler, golv och väggar ska tåla 

kemikalier och förhindra läckage. Bara behörig driftpersonal får åtkomst till lokalen, 

där kemikalierna förvaras. Besökarna får lämna kemikalier separerade från varandra 

på en anvisad plats, där det inte kan ske några utsläpp. Platsen ska vara bemannad 

för att ge stöd och undvika olyckor.

• BULLER SKA INTE STÖRA OMGIVNINGEN 

Buller från verksamheten kommer från de bilar som ska lämna avfall, lastfordon, 

hantering av containrar, tippning av avfall med mera. Buller kan delvis avskärmas 

med bullervallar eller bullerplank men bäst är det att hitta en placering där bul-

lerdämpande åtgärder inte behövs. Idag finns inga klagomål på bullernivån ifrån 

industrifastigheterna som är grannar till ÅVC. 

 

Vi har idag följande bullerkrav på verksamheten: 

“Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid bostäder och rekrea-

tionsytor i bostäders grannskap samt utbildningslokaler och vårdbyggnader inte över-
skrida följande begränsningsvärden 

— 50 dB (A) vardagar kl. 07.00-18.00 

— 45dB (A) lördagar, söndagar och helgdagar kl. 07.00-18.00 

— 45dB (A) kvällstid kl. 18.00-22.00 

— 40dB (A) nattetid kl. 22.00-07.00” 
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För att minska störning och buller till närområdet, bör kretsloppsparken inte place-

ras nära boende och andra känsliga verksamheter.

• INGEN NEDSKRÄPNING, DAMMNING ELLER LUKT TILL OMGIVNINGEN 

Nedskräpning kan ske med avfall som hamnar utanför containrarna och damning 

kan ske vid till exempel tömning av containrar. Luktproblem kan uppstå vid främst 

hantering av organiskt avfall. 

 

Idag finns följande villkor: 

“Verksamheten ska bedrivas så att olägenheter med dålig lukt, damning och/eller ned-

skräpning motverkas.” 

 

Daglig sopning och städning samt att vi inte hanterar illaluktande organiskt avfall 

som matavfall och latrin eller slam gör att vi idag inte har några störningar på om-

givningen gällande lukt, damning eller nedskräpning från dagens återvinningscentral i 

Odenskog.

 

Tillstånd, lov, anmälningar

För att bygga en ny kretsloppspark behövs ett flertal olika lov och tillstånd vi har nedan 

försökt att lista alla för att det inte ska glömmas bort i planeringsskedet.

• DETALJPLAN 

Ny detaljplan kan behövas om kretsloppsparken ska placeras på mark som inte är 

planlagt, eller redan är detaljplanelagt och gällande detaljplan inte medger denna 

verksamhet eller inte har tillräckligt mycket byggrätt för det planerade kretslopp-

sparken. Arbetet med detaljplaner kan ta tid både i form av framtagande av ny 

detaljplan eller ändring av befintlig detaljplan. Om planen överklagas kan öka tiden 

ytterligare.

• BYGGLOV OCH MARKLOV 

Bygglov krävs för kretsloppsparken och dess byggnader. Marklov behövs vid schakt-

ning eller fyllning inom ett område med detaljplan, som avsevärt ändrar höjdläget på 

fastigheten vilket kan bli aktuellt vid byggnation med nivåskillnad för att till exempel 

anpassa lutningen på körvägen och anlägga ramper för att kunna kasta i container.

•  ANMÄLAN VATTENSKYDDSOMRÅDE 

Om platsen som ska bebyggas ligger inom vattenskyddsområde krävs en anmälan 

till Miljö & Hälsa, vid större schakt- och grävningsarbeten på mark inom vatten-

skyddsområdet. Det krävs även tillstånd att hantera större mängder oljeprodukter 

eller andra brandfarliga vätskor (mer än 250 liter) inom vattenskyddsområdet. Detta 

hanteras i tillståndsansökan.

• TILLSTÅND FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET 

Vilka verksamheter som behöver anmäla eller söka tillstånd regleras i 29 kapitlet 

i miljöprövningsförordningen (SFS nr 2013:251). Verksamheten har idag tillstånd 

för mellanlagring av maximalt 222 ton avfall, varav maximalt 82 ton får utgöras av 

farligt avfall. 
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Mängderna avfall som lagras vid samma tillfälle kommer öka vid byggnation av en ny 

kretsloppspark med fler containrar och större utrymmen att lagra avfall i väntan på 

borttransport för att göra effektivare transporter med fulla istället för halvfulla lass. 

En närmare beräkning av mängden avfall kommer att göras efter detaljplaneringen av 

kretsloppsparken. Vi räknar med att vi som minst behöver söka tillstånd hos miljöp-

rövningsdelegationen (B-verksamhet) på grund av att mängden lagrat övrigt avfall 

kommer att vara mer än 1 ton/tillfälle (50§). 

 

Punkter som bedöms aktuella för prövning är: 

 

Lagring som en del av att samla in avfall, 

48 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 gäller för att lagra icke-farligt 

 avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är. 

  1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggnings- 

   ändamål, eller 

  2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. Förordning 

   (2016:1188). 

 

 49 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för att lagra icke- 

  farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är: 

  1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads-- 

   eller anläggningsändamål, eller 

  2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 

   Förordning (2016:1188).  

   

 50 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för att lagra farligt 

  avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är: 

  1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 

  2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 

  3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 

  4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä, 

  5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 

  6. mer än 1 ton i andra fall. Förordning (2016:1188). 

• VÄGTILLSTÅND 

Vägtillstånd behövs om en enskild väg ansluts till en allmän väg eller om anslutningen 

ändras. 

• TILLSTÅND FÖR LAGRING AV EXPLOSIVA OCH BRANDFARLIGA VAROR 

Det behövs tillstånd vid hantering av explosiva respektive hantering av större mängder 

brandfarliga varor.  

• TILLSTÅND FÖR KAMERAÖVERVAKNING 

Vid användning av övervakningskamera på allmän plats, måste det finnas ett 

tillstånd.

TEKNISK FÖRVALTNING
Östersunds kommun, 831 82 Östersund
Telefon 063-14 30 00. www.ostersund.se
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Förslagen från Böleskolan ställdes ut på Östersunds bibliotek mellan 28 februari och 25 mars 2022.

Böle byskola

Lågstadiearbeten

Tog hjälp av  
framtidens vuxna
För att få hjälp med att ta fram ett förslag på hur en kretsloppspark ska se ut och vad 

den kan innehålla så tog vi hjälp av framtidens vuxna, våra barn och unga. Klass 1 på 

Böle byskola och eleverna som går andra året på Teknikprogrammet, med inriktning sam-

hällsbyggande, på Jämtlands gymnasium Wargentin har tagit fram flera förslag på hur de 

tycker att en kretsloppspark ska se ut och fungera.
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Böle byskola
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Jämtlands gymnasium Wargentin 
Förslag ”Bangårdsgatan”

Gymnasiearbeten
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Jämtlands gymnasium Wargentin 
Förslag ”Stadsdel Norr”
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Jämtlands gymnasium Wargentin 
Förslag ”Lillänge”
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TEKNISK FÖRVALTNING
Östersunds kommun, 831 82 Östersund
Telefon 063-14 30 00. www.ostersund.se

Jämtlands gymnasium Wargentin 
Förslag ”Travet”
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Såhär tyckte medborgarna
Diagrammen visar resultatet från en webbenkät samt intervjuer med besökare på 

Odenskogs återvinningscentral den 23 oktober 2021. Totalt svarade 104 personer på 

frågorna. På frågorna om vilka funktioner som önskas på en kretsloppspark var det 

möjligt att klicka för flera alternativ.

TEKNISK FÖRVALTNING
Östersunds kommun, 831 82 Östersund
Telefon 063-14 30 00. www.ostersund.se
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Vilka ytterligare funktioner skulle du vilja att det fanns på en kretsloppspark?

Skulle du vilja ha en kretsloppspark i Östersunds kommun?

91 %

9 %
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Medborgarförslag - Flytta gungan vid 
Sjöbodarna 1 och Sjöbodarna 2 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen av medlemmar i 
bostadsrättsföreningarna Sjöbodarna 1 och 2. De föreslår att gungan på den 
offentliga platsen mellan deras hus flyttas till Badhusparken där fler kan ha 
nöje av den och en småbarnslekplats anläggs i stället.  
 

Förslagsställaren blir störd under kvälls- och nattetid av att ungdomar och 
tonåringar som inte bor i området vistas där och skriker, skrattar, spelar hög 
musik och varvar mopeder. Förslaget har samlat 38 underskrifter och 
röstningen avslutades 2021-10-09.   
 

Teknisk förvaltning har sedan 2019 fått många synpunkter från boende om 
den offentliga platsen och på olika sätt försökt tillmötesgå dem. Till exempel 
genom att flytta en sittmöbel och sätta upp skyltar om att visa hänsyn. Under 
sommaren 2021 togs gungsitsen bort så att det inte gick att gunga.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget 
avslås.    
 
Motivering: Gungan ska vara kvar och intakt för att området ska vara 
intressant för allmänheten att besöka, då gungan står på allmän platsmark.  
 
 

Underlag för beslut 
 Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse 2022-03-21 

 Medborgarförslag 2021-09-08 

 Kostnadsbedömning 2022-03-21 

Beslutet skickas till  
 Kommunstyrelsen  

 Huvudhandläggare Kommunledningsförvaltningen 

 Sektor GataFritid, Teknisk förvaltning 
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 Förslagsställaren 

 

Bakgrund 
En av avsikterna när kommunen planerade bostäder vid Storsjö strand var att 
det sjönära området skulle vara öppet och attraktivt för allmänheten att 
besöka. De offentliga platserna består bland annat av kajen med 
promenadstråk, gränder mellan husen och en platsbildning där gungan står. 
Platsen består av allmänna parkeringar för rörelsehindrade, buskplanteringar, 
gräsyta med träd och den aktuella gungställningen. Huvuddelen av platsen är 
planlagd som parkmark.  
 

Platsen är utformad med vackra och hållbara markmaterial som kalksten och 
betongplattor. Gungställningen är speciallackad i rött för att följa 
stadsmiljöprogrammet för Storsjö strand. Platsen har en trygghetsskapande 
effektbelysning med spotlights på höga master och ljuspollare som lyser upp 
i trädkronorna.  
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Översikt av platsen och gungan  
 
 

Det bör ha framgått att det närmaste området vid bostäderna är offentliga 
platser. Lekutrustning och sittplatser är förenliga användningar av park, 
gårdsgata samt kaj. 
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Utsnitt ur detaljplanekarta  
  
Under perioden 2019-2021 har teknisk förvaltning fått flera enskilda 
synpunkter och klagomål och en gemensam skrivelse (2020-08-05) från 
bostadsrättsföreningarna. Synpunkterna har gällt störningar som 
föreningarna menar beror på, eller förstärks av, den fysiska utformningen av 
platsen. I korthet har önskemålen varit att kommunen ska ta bort parkmöbler 
och en gungställning, samt släcka belysningen för gungan.   
 

Teknisk förvaltning har på olika sätt tillmötesgått önskemål från de boende. 
Vi flyttade en av sittmöblerna 2020 till en annan plats längs Storsjöstråket. 
Under 2020 satte vi upp skyltar vid gungställningen om att visa hänsyn och 
ha en lägre ljudnivå nattetid. Sommaren 2021 tog vi ner gungsitsen så att det 
inte gick att gunga alls under tiden en 4 juni till 12 augusti. Vi har uppmanat 
boende att prata med ungdomarna om ljudnivån och att polisanmäla vid 
misstanke om brott och det har de gjort enligt medborgarförslaget.  
 

Förvaltningens konsekvensbedömning  
Förvaltningen bedömer att bifalla förslaget och flytta gungan inte skulle 
garantera att störningar för boende upphör eller minskar. Platsen kommer 
även i fortsättningen att vara en central och sjönära offentlig plats med goda 
parkeringsmöjligheter och det är sannolikt att många människor kommer 
strömma igenom eller vistas i området, alla tider på dygnet. Teknisk 
förvaltning bedömer att störningar av denna typ inte kan lösas enbart med att 
förändra den fysiska miljön utan det behövs en beteendeförändring hos dem 
som stör och kanske en större acceptans från boende som valt att bosätta sig i 
ett centralt läge. Att bevilja medborgarförslaget skulle riskera att bli ett 
prejudikat som sätter oss i en situation att behöva bygga om många platser. 
Vilken roll den ljudförstärkande akustiken spelar är svår att bedöma och ta 
som argument för att flytta gungan.   
 

Att bifalla medborgarförslaget och ta bort gungan skulle leda till en 
utarmning av den offentliga platsen och att området blir mindre attraktivt för 
allmänheten, särskilt för barn och unga, att besöka. Att flytta gungan bedöms 
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kosta cirka 145.000 kr. Då ingår att montera ner och sätta upp den på en 
annan plats, inklusive nytt fallskyddsunderlag. Att ersätta den med andra 
lekredskap enligt förslaget innebär ytterligare kostnader.  
 

Att avslå medborgarförslaget som tjänsteskrivelsen föreslår riskerar innebära 
att boende fortsatt blir störda.  
  
  
 

 

Underskrifter 

Örjan Jervidal 
Förvaltningschef 

Tore Åberg 
Sektorchef 

 



WBS WBS Typ WBS Förklaring Resurs Arbetsmoment Enhet á-pris Mängd Kostnad
2,1 Moment 1 Montera ner stålkonstruktion -  kr                    

3,1 Resurs 1 Montera ner stålkonstruktion Anläggare Spärra av område tim 500 2,0 1 000 kr                

3,1 Resurs 1 Montera ner stålkonstruktion Anläggare Skruva ner gunga tim 500 1,0 500 kr                   

3,1 Resurs 1 Montera ner stålkonstruktion Anläggare Montera ner stål (efter 

uppgrävning av fundament)

tim 500
6,0 3 000 kr                

3,1 Resurs 1 Montera ner stålkonstruktion Hjulgrävare med vagn Lyfta ner stål tim 650 8,0 5 200 kr                

3,1 Resurs 1 Montera ner stålkonstruktion Bil med utrustning Bil med utrustning dag 150 1,0 150 kr                   

3,1 Resurs 1 Montera ner stålkonstruktion Avspärrningsutrustning Hyra av avspärrningsutrustning dag 50
14,0 700 kr                   

2,2 Moment 2 Gräva upp fundament -  kr                    

3,2 Resurs 2 Gräva upp fundament Anläggare Rulla upp konstgräs tim 500 2,0 1 000 kr                

3,2 Resurs 2 Gräva upp fundament Anläggare Plocka bort fallskydd tim 500 2,0 1 000 kr                

3,2 Resurs 2 Gräva upp fundament Hjulgrävare med vagn Gräva upp fundamnet tim 650 3,0 1 950 kr                

3,2 Resurs 2 Gräva upp fundament Hjulgrävare med vagn Ta bort justerlager tim 650 4,0 2 600 kr                

2,3 Moment 3 Återställa yta med konstgräs -  kr                    

3,3 Resurs 3 Återställa yta med konstgräs Anläggare Fylla ut med grundjord tim 500 0,5 250 kr                   

3,3 Resurs 3 Återställa yta med konstgräs Anläggare Justera tim 500 0,5 250 kr                   

3,3 Resurs 3 Återställa yta med konstgräs Anläggare Lägga ut fallskydd tim 500 0,5 250 kr                   

3,3 Resurs 3 Återställa yta med konstgräs Anläggare Lägga ut konstgräs tim 500 1,0 500 kr                   

3,3 Resurs 3 Återställa yta med konstgräs Hjulgrävare med vagn Fyll ut grundjord tim 650 1,0 650 kr                   

3,3 Resurs 3 Återställa yta med konstgräs Hjulgrävare med vagn Fyll överbyggnad tim 650 1,0 650 kr                   

4,3 Material 3 Återställa yta med konstgräs Konstgräs+fallskydd Konstgräs m2 300 6,8 2 025 kr                

4,3 Material 3 Återställa yta med konstgräs Grus Grus m3 150 2,7 405 kr                   

2,4 Moment 4 Markplanera ny plats för gunga -  kr                    

3,4 Resurs 4 Markplanera ny plats för gunga Anläggare Spärra av område tim 500 2,0 1 000 kr                

3,4 Resurs 4 Markplanera ny plats för gunga Anläggare Sätt ut ny placering tim 500 2,0 1 000 kr                

3,4 Resurs 4 Markplanera ny plats för gunga Anläggare Justera tim 500 3,0 1 500 kr                

3,4 Resurs 4 Markplanera ny plats för gunga Hjulgrävare med vagn Gräva ut för fallskyd och 

fundamnet

tim 650 3,0
1 950 kr                

3,4 Resurs 4 Markplanera ny plats för gunga Hjulgrävare med vagn Gräva ner dränledning tim 650 2,0 1 300 kr                

3,4 Resurs 4 Markplanera ny plats för gunga Hjulgrävare med vagn Återfylla förstärkningslager tim 650 2,0 1 300 kr                

3,4 Resurs 4 Markplanera ny plats för gunga Lastbil Transpoertera bort material tim 700 2,0 1 400 kr                

3,4 Resurs 4 Markplanera ny plats för gunga Lastbil Kör dit material tim 700 2,0 1 400 kr                

3,4 Resurs 4 Markplanera ny plats för gunga Laser Hyra laser dag 50 1,0 50 kr                     

3,4 Resurs 4 Markplanera ny plats för gunga Padda Hyra av padda dag 50 1,0 50 kr                     

4,4 Material 4 Markplanera ny plats för gunga Dränledning Dränledning m 42 50,0 2 100 kr                

4,4 Material 4 Markplanera ny plats för gunga Förstärkningslager Förstärkningslager ton 75 141,8 10 631 kr             

4,4 Material 4 Markplanera ny plats för gunga Justerlager Justerlager ton 60 40,5 2 430 kr                

4,4 Material 4 Markplanera ny plats för gunga Dagvattenbrunn Dagvattenbrunn st 5000 1,0 5 000 kr                

2,5 Moment 5 Montera gunga -  kr                    

3,5 Resurs 5 Montera gunga Anläggare Sätt fundament tim 500 2,0 1 000 kr                

3,5 Resurs 5 Montera gunga Anläggare Montera stål tim 500 3,0 1 500 kr                

3,5 Resurs 5 Montera gunga Anläggare 5 Montera gunga tim 500 1,0 500 kr                   

3,5 Resurs 5 Montera gunga Hjulgrävare med vagn Lyfta stål tim 650 5,0 3 250 kr                

4,5 Material 5 Montera gunga Monteringsträvor Monteringsträvor m 40 30,0 1 200 kr                

2,6 Moment 6 Montera fallskydd och konstgräs -  kr                    

3,6 Resurs 6 Montera fallskydd och konstgräs Anläggare Lägg ut fallskydd tim 500 2,0 1 000 kr                

3,6 Resurs 6 Montera fallskydd och konstgräs Anläggare Rulla ut konstgräs tim 500 2,0 1 000 kr                

4,6 Material 6 Montera fallskydd och konstgräs Tejp Tejp m 10 400,0 4 000 kr                

4,6 Material 6 Montera fallskydd och konstgräs Konstgräs+fallskydd Konstgräs+fallskydd m2 300 150,0 45 000 kr             



2,7 Moment 7 Återställa -  kr                    

3,7 Resurs 7 Återställa Anläggare Justera matjord tim 500 1,0 500 kr                   

3,7 Resurs 7 Återställa Anläggare Så tim 500 1,0 500 kr                   

3,7 Resurs 7 Återställa Anläggare Avetablera tim 500 4,0 2 000 kr                

3,7 Resurs 7 Återställa Hjulgrävare med vagn Lägga ut matjord tim 650 1,0 650 kr                   

4,7 Material 7 Återställa Matjord Matjord m3 660 5,0 3 300 kr                

5,7 Material 7 Återställa Gräsfrö Gräsfrö m2 3 50,0 150 kr                   

1,8 Moment 8 Administration och planering Projektledare Planera, projektera tim 660 20,0 13 200 kr             

1,8 Moment 8 Oförutsett 10 % Projektledare Planera, projektera st 0 13 194 kr             

145 135 kr           
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Östersunds kommun  │  831 82 Östersund  │  063 - 14 30 00  │  www.ostersund.se 

§ 263    Dnr 00506-2021 

Medborgarförslag - Flytta gungan vid Sjöbodarna 1 och 

Sjöbodarna 2 

Ett medborgarförslag har lämnats in den 11 oktober 2021 där förslagsställaren föreslår att 
gungan vid Sjöbodarna 1 och Sjöbodarna 2 flyttas till Badhusparken. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att medborgarförslaget tas emot och handläggs.   

Underlag för beslut 

Medborgarförslag 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör Anders Wennerberg 



Inskickat av: Unn Thofelt
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Ärendenummer
#17533

Datum
2021-09-08 11:44

Ärendenummer: #17533 | Inskickat av: Unn Thofelt | Datum: 2021-09-08 11:44

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0706631204

 E-postadress
saknas@ostersund.se

 Telefon
-

 Postnummer och ort
831 56 Östersund

 Adress
STORSJÖSTRÅKET 34 LGH 1002

 c/o
-

 För- och efternamn
Svante Wikström

Lämna medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Mina kontaktuppgifter

Vem är förslagslämnare?
Jag själv

2. Förslag

Rubrik
Ange namn på din idé.

Sjöbodarna 1 och 2

Beskriv ditt förslag
Medborgarförslag 200805
Kommunen har installerat en innovativ och mycket uppskattad jättegunga mellan våra bostadsrättsföreningar Sjöbodarna 1 och 
Sjöbodarna 2. Vårt förslag är att gungan flyttas till Badhusparken där fler kan ha nöje av den.
Tillägg för medborgarförslag 200805
Det är boende i Sjöbodarna 1 och 2 som har sovrum och balkonger som ligger emot parken till den stora gungan, det är bara ca 7,5 
meter till gungan ifrån husväggen ifrån respektive hus, Sjöbodarna 1 och Sjöbodarna 2. Det är inte konstigt att de boende är 
frustrerade för sen och nattliga oväsen som höga skrik, spelande, varvande mopeder och Epa-traktorer samt nedskräpning.
Vi boende som köpt lägenheter för flera miljoner skall alltså bli störda i vår nattsömn, bostadsrättsföreningen har regler att inte 
störande efter kl 22,00.
Vi är många som ringt polisen flertalet gånger, men det har inte varit någon bil tillgänglig, de skulle skicka så fort det gick, men då 
de väl kom då var de borta.
En gång kom de när det var Epa-traktorer här, den polisen sa att de kände till det här, han har svärföräldrar boende här, som är 
störda.
Kommunen som har så fina rondeller och parker och blommor, skall väl kunna få till bättre park här med smågungor till mindre 
barn och några sittplatser för barnens gamla. Då är det väl inte några tonåringar, mopeder, Epa-traktorer som vill vara här. När vi 
köpte lägenheterna fick vi se ritningar av Persson Invest på parken, det såg inte ut så här.

Bifoga material
Här kan du bifoga filer som komplement till ditt förslag. Det kan vara bilder eller ritningar t ex.

    (234 KB)20210906115725117.pdf
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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När kommunfullmäktige behandlar mitt förslag vill jag närvara
Ja









 

 
 

 
 
Handläggare 
Carola Jonsson 
Trafikingenjör 

Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 
Datum 

2022-03-22 
Diarienummer 

TN 00403-2021 
  

 

Medborgarförslag - Parkering för 65+ i 
Östersunds centrum 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren 
föreslår att kommunen reserverar särskilda parkeringsplatser nära centrum 
för åldersgruppen 65+ med gratis parkering. 

Förslagsställaren föreslår att en särskild QR-kod ska kunna hämtas på 
kommunens hemsida som bevis att lägga i bilen. Detta skulle förenkla på det 
sätt att parkeringsplatserna ligger nära centrum och man skulle slippa 
problemet med att betala i appar och med sms. 

Förslaget har legat på kommunens hemsida 2021-10-20 – 2021-11-21 och 
samlat 35 röster. 

Kommunfullmäktige har 2021-12-20 uppdragit till tekniska nämnden att 
yttra sig i frågan. Beslut fattas i kommunfullmäktige 2022-06-20.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att 

medborgarförslaget avslås.  

Motivering: 

Kommuner får endast göra undantag i parkeringsavgiftens omfattning 
för att förenkla för boende, företagare samt rörelsehindrade. 

(Kommunallagen Svensk författningssamling 1957:259 2§ Lag om 
rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, 
m.m.) 

Kommunen har 46 st biljettautomater varav 6 st som hanterar mynt. 
Det finns för närvarande 3 bolag som tillhandahåller App och SMS-
tjänster för betalning. 

Då parkeringen i Östersund är indelad i 3 zoner har man möjlighet att 
betala i en biljettautomat som hanterar samma zon som den man 
tänker parkera i innan man åker och parkerar.  

Personer med rörelsehinder får ansöka hos sin boendekommun om 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) där man efter särskild 
prövning får möjlighet att parkera både på särskilt anordnade PRH-
platser samt på parkeringsförbud och parkering utan att erlägga avgift 
i upp till 3 timmar. 
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Tekniska nämnden anser därför att systemet redan är anpassat för att 
människor med rörelsehinder ska kunna parkera nära centrum utan att 
erlägga avgift. 

2. Paragrafen förklaras direktjusterad.  

Underlag för beslut 
 Tjänsteskrivelse, Teknisk förvaltning, 2022-03-22 

 Medborgarförslag 2021-10-20 

Beslutet skickas till  
 Kommunstyrelsen 

 Sektor GataFritid, Teknisk förvaltning 

 Förslagsställaren 

 

Bakgrund 
Förslagsställaren föreslår att kommunen reserverar särskilda 
parkeringsplatser nära centrum för åldersgruppen 65+ med gratis parkering. 

Parkeringsbeläggningen i dagens läge uppgår inte till mer än ca 60% vilket 
innebär att det finns gott om parkeringar i och omkring centrum.  

I kommunens parkeringshus finns näst intill alltid lediga platser och även om 
man måste parkera högre upp finns hiss för den som behöver. 

Att reservera platser till åldersgruppen 65+ innebär att man privilegierar de i 
åldersgruppen som har fysiska möjligheter att gå lite längre och då utesluter 
en plats som någon funktionsnedsatt i yngre ålder behövt bättre. 

En QR-kod eller annan ”bevisning” om att föraren passerat 65 år ger en stor 
utmaning för kontroll och en stor möjlighet för fusk. 

PRH-korten har i decennier utformats med exempelvis hologram för att 
undvika kopiering och en kod från kommunen är inte tillräckligt. 

  

 

Underskrifter 

Örjan Jervidal 
Förvaltningschef 

Tore Åberg 
Sektorchef 
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Kommunfullmäktige 
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Anmälan av medborgarförslag - Parkering 
för 65+ i Östersunds centrum 

Sammanfattning av ärendet 

En förslagsställare föreslår i ett medborgarförslag 2021-11-22 att 
centrumnära parkeringsplatser reserveras för personer som är 65 år eller 
äldre. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att medborgarförslaget tas emot och 
överlämnar den till kommunledningsförvaltningen för beslut om 
handläggning. 

Underlag för beslut 

Medborgarförslag – Parkering för 65+ i Östersunds centrum 

Beslutet skickas till  

Kanslichef Anna Backlund (för handläggningsbeslut) 

 





Parkering för 65+ i Östersunds centrum

Östersunds kommun genomför under hösten ett antal medborgardialoger för att lyssna på 
önskemål från 65 år och äldre som kan göra livet enklare att leva för den gruppen av 
medborgare. 

Parkering i centrala Östersund är för många äldre ett stort problem. Tidigare fanns möjlighet 
att använda pengar i parkeringsautomater som senare ersatts med betalkort och som nu 
övergått alltmer till betalning med SMS eller parkeringsappar. 

Betalning av parkeringsavgift med SMS eller parkeringsappar är naturligtvis en smart lösning 
för alla som klarar detta men för många äldre fungerar det inte. Dagligen är det många äldre 
som står och läser på uppsatta parkeringsskyltar men konstaterar att det här klarar jag inte. 
Det kräver ”smartphones” som inte alla äger. Det är svårt för många äldre att hantera en 
smartphone. Feltryck på grund av skakningar och osäkerhet hur telefonen skall användas. 
Vintertid då köld och vind råder är det svårt att över huvud taget klara det för de allra flesta 
om inmatning av uppgifter sker i utemiljö.  

Östersunds kommun och stadens näringsidkare är bekymrade över att allt färre människor 
besöker stadskärnan. Genom att underlätta för äldre människor att parkera bilen i centrum 
skulle flera söka sig till stadskärnan och uträtta sina ärenden. 

Ett konkret förslag att lösa parkeringsfrågan är att centrumnära parkeringsplatser reserveras 
för personer som är 65 år eller äldre. Länets kommuner tar fram etikett med QR-kod som 
vidimerar ålder - 65 år eller äldre och kompletterar etiketten med registreringsnummer som 
fästs på framrutan. Ingen parkeringsavgift tas ut men parkeringsskiva skall finnas synlig i 
bilen och tillåten parkering skall vara max 2 timmar för att flera skall kunna använda en och 
samma parkeringsplats under dagen. Om Östersunds kommun anser att pensionärer inte 
skall ha fördel ekonomiskt gentemot andra som betalar för sin parkering kan kommunen 
exempelvis ta ut ett visst belopp när QR – koden beställs. 

Utöver vad som ovan sagts är det viktigt att underlätta för äldre att kunna parkera nära 
stadskärnan för många äldre kan ha svårt att förflytta sig längre sträckor p.g.a. olika 
ålderskrämpor. Förslaget underlättar för personer i gruppen 65+ men kan inte anses 
försämra för övriga bilburna då antalet platser som skall reserveras för gruppen 65+ bör ligga 
inom en hanterbar nivå 

Östersund 2021-10-19 

Sveneric Ericsson 

Krusbärsvägen 5 

83162 Östersund 

070-6877426  

 



 
 

Handläggare 

Jonathan Hagnestad 
Verksamhetsutvecklare 
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Planeringsdirektiv – Riktlinje för träd och 

vegetation 

Sammanfattning av ärendet 

Tätorternas träd är en långsiktig investering som blir mer värdefull ju större och 
äldre träden blir. Kommunens arbete med träd och vegetation i alla skeden, från 
planering och exploatering till förvaltning, bör därför ske långsiktigt. Möjligheten 
till detta främjas av tydliga ställningstaganden och ambitionsnivåer, något som 
enligt Östersunds kommuns dokumentstruktur ska återfinnas i en riktlinje. 

Att värna om och utveckla en sammanhängande och varierad grönstruktur bidrar till 
resiliens, motståndskraft, i den urbana miljön. Det handlar om levande material som 
behöver utvecklas under många år för att nå sin fulla potential av ekosystemtjänster. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att ta fram Riktlinje för träd och vegetation. 

2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
Planeringsdirektiv – Riktlinje för träd och vegetation.  

Underlag för beslut 

 Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-03-21 

 Planeringsdirektiv – Riktlinje för träd och vegetation 

Beslutet skickas till  

 Kommunstyrelsen 

 Område strategi och styrning 

 Sektor GataFritid 



 
 

Handläggare 

Jonathan Hagnestad 
Verksamhetsutvecklare 

Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse 
Sida 

2(2) 
Datum 

2022-03-21 
Diarienummer 

TN  
 00096–2022 

 

 

Bakgrund 

Tätorternas träd är en långsiktig investering som blir mer värdefull ju större och 
äldre träden blir. Kommunens arbete med träd och vegetation i alla skeden, från 
planering och exploatering till förvaltning, bör därför ske långsiktigt. Möjligheten 
till detta främjas av tydliga ställningstaganden och ambitionsnivåer, något som 
enligt Östersunds kommuns dokumentstruktur ska återfinnas i en riktlinje.  

Att värna om och utveckla en sammanhängande och varierad grönstruktur bidrar till 
resiliens, motståndskraft, i den urbana miljön. Olika träd och vegetationsytor i 
tätorternas grönstruktur kan fungera som en buffert mot kraftiga regn, 
översvämningar, rena vatten och luft, främja pollinering och har en 
temperaturreglerande effekt i den hårdgjorda tätortsmiljön. Det handlar om levande 
material som behöver utvecklas under många år för att nå sin fulla potential av 
ekosystemtjänster.  

Inom kommunorganisationen pågår nu ett omfattande arbete att revidera och linjera 
kommunens politiskt styrande dokument, i detta arbete kommer även tidigare 
dokument avslutas och nya tas fram. Bland annat pågår ett arbete med att ta fram 
riktlinjer för ekosystem och biologisk mångfald samt hållbara städer och samhällen, 
vilka är av ett mer övergripande slag än Riktlinje för träd och vegetation. De båda 
kommer beröra varandra och samspelet däremellan är oumbärligt. Med anledning 
av det har det, innan detta planeringsdirektiv tagits fram, skett samverkan på 
tjänstemannanivå. Samverkan kommer fortsätta under arbetets gång. 

Underskrifter 

Örjan Jervidal    Tore Åberg 

Förvaltningschef   Sektorchef 
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1. Inledning 

1.1. Verksamhetsområde/processgrupp/ 
avgränsning 
Verksamhetsområde: Infrastruktur, Fysisk planering och byggnadsväsen. 

Processgrupp: Parkförvaltning, Fysisk planering samt Mark och exploatering.  

1.2. Motivering till varför riktlinjen behövs 

Tätorternas träd är en långsiktig investering som blir mer värdefull ju större och 
äldre träden blir. Kommunens arbete med träd och vegetation i alla skeden, från 
planering och exploatering till förvaltning, bör därför ske långsiktigt. Möjligheten 
till detta främjas av tydliga ställningstaganden och ambitionsnivåer, något som 
enligt Östersunds kommuns dokumentstruktur ska återfinnas i en riktlinje.  

Att värna om och utveckla en sammanhängande och varierad grönstruktur bidrar 
till resiliens, motståndskraft, i den urbana miljön. Olika träd och vegetationsytor i 
tätorternas grönstruktur kan fungera som en buffert mot kraftiga regn, 
översvämningar, rena vatten och luft, främja pollinering och har en 
temperaturreglerande effekt i den hårdgjorda tätortsmiljön. Det handlar om levande 
material som behöver utvecklas under många år för att nå sin fulla potential av 
ekosystemtjänster.   

1.3. Organisation 
Roll Namn Rollbeskrivning 

Beställare och 

beslutande organ 

Kommunfullmäktige. Godkännande av planeringsdirektiv samt 

beslut om att riktlinje ska tas fram. 

Beslutar riktlinjen. 

Kommunfullmäktige i de fall riktlinjen 

berör flera nämnder. 

Beredande 

tjänstemannagrupp 

Kerstin Blomqvist, 

Landskapsingenjör 

Frida Larsson, 

Stadsträdgårdsmästare 

Sektorchef GataFritid 

Jonathan Hagnestad, 

Verksamhetsutvecklare 

Tar fram förslag till planeringsdirektiv, 

avstämningar. 

Kravställare Utvecklingsutskottet Utvecklingsutskottet kvalitetssäkrar 

planeringsdirektivet om riktlinjen berör 

flera nämnder. 

Ansvarig handläggare Jonathan Hagnestad Leder, styr, organiserar och följer upp 

arbetet. 

Beredande nämnd Teknisk nämnd Tar Förslag till beslut om riktlinje. 

Arbetsgrupp Kerstin Blomqvist, 

Landskapsingenjör 

Frida Larsson, 

Stadsträdgårdsmästare 

Per Berlén, Enhetschef Mark 

och anläggning 

Samlar material till bakgrundsrapport 

samt tar fram förslag på riktlinje. 
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Roll Namn Rollbeskrivning 

Jonathan Hagnestad, 

Verksamhetsutvecklare 

Matilda Segersäll, 

kommunekolog 

Mattias Persson, 

fastighetsutvecklare 

Christina Breding, 

Miljöstrateg 

Bernt Nilsson, 

Skogsförvaltare 

Remissinstanser Miljö- och samhällsnämnden 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

I det fall en bredare förankring utöver 

arbetsgruppen är att se som nödvändig. 

1.4. Tidplan 
Ärende Datum Ansvar 

Beslut om planeringsdirektiv 

samt beslut om framtagande av 

riktlinje 

Tisdag 

2022-05-24 

Ansvarig handläggare skriver fram. 

Kommunfullmäktige beslutar om 

framtagande av riktlinje om riktlinjen 

berör flera nämnder. 

Avstämning bakgrundsrapport 2023-03-01 Ansvarig handläggare informerar 

beredande tjänstemannagrupp. (Bör 

göras innan riktlinjen tas fram) 

Avstämning riktlinje 2023-04-01 Ansvarig handläggare informerar 

beredande tjänstemannagrupp. (Före 

stoppdag) 

Godkännande av riktlinje samt 

beslut att skicka riktlinje med 

tillhörande bakgrundsrapport 

på remiss 

2023-05-01 Ansvarig handläggare skriver fram. 

Facknämnd. 

Remissrunda 2023-05-01 

2023-08-01 

Ansvarig handläggare hanterar. 

Avstämning remissrunda 2023-10-01 Ansvarig handläggare informerar 

beredande tjänstemannagrupp. (Före 

stoppdag) 

Beslut styrdokument Mötesdag 

2023-12-01 

Ansvarig handläggare skriver fram. 

Facknämnd. 

1.5. Resurser 
Arbetet med framtagandet av riktlinjen sker inom ram.  

2. Förutsättningar och direktiv 
Nedan anges de förutsättningar som gäller för upprättande av bakgrundsrapport och 
riktlinje. 

2.1. Normerande styrdokument eller 
lagar/förordningar som särskilt ska beaktas 
Översiktsplan 2040 
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Plan för naturvård och park 

Klimatprogram 

Klimatstrategi 

Riktlinjer dagvattenhantering 

Miljöpolicy 

Ekosystem och biologisk mångfald samt hållbara städer (Under framtagande) 

Stadsnära skogar vid Östersund och Frösön (Antagen 1999) 

Miljöbalken (1988:808) 

Plan och bygglagen (2010:900) 

Riktlinje för klimatanpassning 

 

2.2. Medborgarinflytande 
Medborgarinflytande ska ske i form av medborgarkonsultation.   

2.3. Ambitionsnivå 
Den fysiska planeringen ska samverka till att skapa sammanhängande stråk för 
bland annat öppen dagvattenhantering, spridningskorridorer för biologisk 
mångfald, sammanhängande grönstråk för folk att vistas och förflytta sig i och 
koppla samman dessa med planeringen av gröna strukturer (mångfunktionella 
ytor). 

Då riktlinjen avser att förtydliga den politiska viljan för området blir det 
problematiskt att välja ut specifika politiska ställningstaganden. Vad som dock kan 
konstateras är att det i exempelvis Översiktsplan 2040 finns vissa 
ställningstaganden och ambitionsnivåer som kommer påverka riktlinjen. 

2.4. Prioriterade mål i Agenda 2030  
11.6 Minska städers miljöpåverkan 

11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla 

13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering 

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald 

 



 
 

Handläggare 

Jonathan Hagnestad 
Verksamhetsutvecklare 

Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 
Datum 

2022-03-21 
Diarienummer 

TN  
00097–2022 

  

 

 

Planeringsdirektiv – Riktlinje för lekplatser 

Sammanfattning av ärendet 

Rika och varierade miljöer stimulerar till ett brett spektrum av lek och är av stort 
samhällsintresse, lekplatser är även en fråga som engagerar många medborgare. 
Barns utveckling påverkas av vilka förutsättningar de har för att leka fritt, och leken 
i sin tur påverkas av barns uppväxtmiljö. 

En kommungemensam nivå på dessa miljöer är viktig inte minst utifrån ett 
likställighetsperspektiv, då lekplatsen i närområdet ofta är den mest använda. Därav 
finns behovet av att ta fram ett styrdokument som beskriver hur kommunen tänker 
kring tillgång och kvalitet; var kommunens lekmiljöer ska ligga och vad de ska 
innehålla. Frågor som enligt den kommunövergripande dokumentstrukturen ska 
hanteras av en riktlinje. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att ta fram Riktlinje för lekplatser.  

2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
Planeringsdirektiv – Riktlinje för lekplatser. 

Underlag för beslut 

 Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-03-21 

 Planeringsdirektiv – Riktlinje för lekplatser 

Beslutet skickas till  

 Kommunstyrelsen  

 Område strategi och styrning 

 Sektor GataFritid 



 
 

Handläggare 

Jonathan Hagnestad 
Verksamhetsutvecklare 

Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse 
Sida 

2(2) 
Datum 

2022-03-21 
Diarienummer 

TN  
00097–2022 

  

 

 

Bakgrund 

Rika och varierade miljöer stimulerar till ett brett spektrum av lek och är därmed av 
stort samhällsintresse, lekplatser är även en fråga som engagerar många 
medborgare. Barns utveckling påverkas av vilka förutsättningar de har för att leka 
fritt, och leken i sin tur påverkas av barns uppväxtmiljö.  

En kommungemensam nivå på dessa miljöer är viktig inte minst utifrån ett 
likställighetsperspektiv, då lekplatsen i närområdet ofta är den mest använda och 
ska kunna användas av personer med varierande fysisk och intellektuell funktion. 
Det saknas idag tydlighet i styrningen kring hur detta ska hanteras. Därav finns 
behovet av att ta fram ett styrdokument som beskriver hur kommunen tänker kring 
tillgång och kvalitet; var kommunens lekmiljöer ska ligga och vad de ska innehålla. 
Frågor som enligt den kommunövergripande dokumentstrukturen ska hanteras av en 
riktlinje.  

Den övergripande målsättning med de offentliga lekplatserna är följaktligen att: 

 Ge barn tillgång till varierande och stimulerande lekmiljöer 

 Främja barns hälsa och utveckling 

 Skapa hållbara mötesplatser för barn och vuxna. 

Att använda olika sorters ekosystemtjänster i samhällsplaneringen är ett etablerat 
system för att få ett mer holistiskt perspektiv på denna. Den del av 
ekosystemtjänster som främst blir relevant utifrån riktlinjen för lekplatser är de 
kulturella, då dessa kan bidra med både pedagogiska och rekreationella 
(återhämtande) värden. 

 

 

Underskrifter 

Örjan Jervidal    Tore Åberg 

Förvaltningschef   Sektorchef 
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1. Inledning 

1.1. Verksamhetsområde/processgrupp/ 
avgränsning 
Verksamhetsområde: Kultur Fritid och turism, Infrastruktur samt Fysisk planering 
och byggnadsväsen. 

Processgrupp: Drift av sport- och fritidsanläggningar, Parkförvaltning samt Mark 
och exploatering. 

Riktlinjen avgränsas till den kommunalt allmänna platsmarken. Inom riktlinjen 
avses frågor om lekplatsers roll vid detaljplanering, efterföljande exploatering, 
samt dess utveckling och drift hanteras. 

1.2. Motivering till varför riktlinjen behövs 
Motivet till en riktlinje för lekplatser är att det är en fråga som engagerar många 
medborgare. Barns utveckling påverkas av vilka förutsättningar de har för att leka 
fritt, och leken i sin tur påverkas av barns uppväxtmiljö. Rika och varierade miljöer 
stimulerar till ett brett spektrum av lek och är därmed av stort samhällsintresse.  

En kommungemensam nivå på dessa miljöer är viktig inte minst utifrån ett 
likställighetsperspektiv, då lekplatsen i närområdet ofta är den mest använda. 
Därav finns behovet av att ta fram ett styrdokument som beskriver hur kommunen 
tänker kring tillgång och kvalitet; var kommunens lekplatser ska ligga och vad de 
ska innehålla. Den övergripande målsättning med de offentliga lekplatserna är 
följaktligen att:  

 Ge barn tillgång till varierande och stimulerande lekmiljöer  
 Främja barns hälsa och utveckling  
 Skapa hållbara mötesplatser för barn och vuxna. 

1.3. Organisation 
Roll Namn Rollbeskrivning 

Beställare och 

beslutande organ 

Kommunfullmäktige. Godkännande av planeringsdirektiv samt 

beslut om att riktlinje ska tas fram. 

Beslutar riktlinjen. 

Kommunfullmäktige i de fall riktlinjen 

berör flera nämnder. 

Beredande 

tjänstemannagrupp 

Frida Larsson, 

Stadsträdgårdsmästare 

Kerstin Blomqvist, 

Landskapsingenjör 

Sektorchef GataFritid 

Jonathan Hagnestad, 

Verksamhetsutvecklare  

Tar fram förslag till planeringsdirektiv, 

avstämningar. 

Kravställare Utvecklingsutskottet Utvecklingsutskottet kvalitetssäkrar 

planeringsdirektivet om riktlinjen berör 

flera nämnder. 
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Roll Namn Rollbeskrivning 

Ansvarig handläggare Jonathan Hagnestad Leder, styr, organiserar och följer upp 

arbetet. 

Beredande nämnd Tekniska nämnden Tar Förslag till beslut om riktlinje. 

Arbetsgrupp Frida Larsson, 

Stadsträdgårdsmästare 

Kerstin Blomqvist, 

Landskapsingenjör 

Per Berlén, enhetschef Mark 

& Anläggning 

Jonathan Hagnestad, 

Verksamhetsutvecklare 

Sonny Rim 

Utvecklingsstrateg, område 

strategi och styrning 

Sylvia Eckerdal Strategisk 

planerare, barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Samlar material till bakgrundsrapport 

samt tar fram förslag på riktlinje. 

Remissinstanser Kultur- och fritidsnämnden 

Miljö- och samhällsnämnden 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

I det fall en bredare förankring utöver 

arbetsgruppen är att se som nödvändig. 

1.4. Tidplan 
Ärende Datum Ansvar 

Beslut om planeringsdirektiv 

samt beslut om framtagande av 

riktlinje 

Tisdag 

2022-05-24 

 

Ansvarig handläggare skriver fram. 

Kommunfullmäktige beslutar om 

framtagande av riktlinje om riktlinjen 

berör flera nämnder. 

Avstämning bakgrundsrapport 2023-03-01 Ansvarig handläggare informerar 

beredande tjänstemannagrupp. (Bör 

göras innan riktlinjen tas fram) 

Avstämning riktlinje 2023-04-01 

 

Ansvarig handläggare informerar 

beredande tjänstemannagrupp. (Före 

stoppdag) 

Godkännande av riktlinje samt 

beslut att skicka riktlinje med 

tillhörande bakgrundsrapport 

på remiss 

2023-05-01 Ansvarig handläggare skriver fram. 

Facknämnd. 

Remissrunda 2023-05-01 

2023-08-01 

Ansvarig handläggare hanterar. 

Avstämning remissrunda 2023-10-01 Ansvarig handläggare informerar 

beredande tjänstemannagrupp. (Före 

stoppdag) 

Beslut styrdokument 2023-12-01 Ansvarig handläggare skriver fram. 

Facknämnd 

1.5. Resurser 
Arbetet med framtagandet av riktlinjen sker inom ram. 
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2. Förutsättningar och direktiv 
Nedan anges de förutsättningar som gäller för upprättande av bakgrundsrapport och 
riktlinje. 

2.1. Normerande styrdokument eller 
lagar/förordningar som särskilt ska beaktas 
Översiktsplan 2040 

Plan för naturvård och park 

Strategi för tillgänglighetsanpassning av lekplatser MSN Dnr 861–2017 

Riktlinje för minskad ojämlikhet 

Riktlinje - God hälsa och välbefinnande 

Plan- och bygglagen 

Barnkonventionen 

2.2. Medborgarinflytande 
Medborgarinflytande ska ske i form av medborgarkonsultation.  

2.3. Ambitionsnivå 
Östersunds kommuns mål fem ”I Östersunds kommun finns goda förutsättningar 
för en meningsfull fritid och ett aktivt liv”. 

2.4. Prioriterade mål i Agenda 2030  
3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja 
mental hälsa 

10 Minskad ojämlikhet 

11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering 

11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden (och offentliga platser) för alla  



 
 

Handläggare 

Jonathan Hagnestad 
Verksamhetsutvecklare 

Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse 
Sida 

1(3) 
Datum 

2022-03-30 
Diarienummer 

TN 00273-2021 
  

 

 

Riktlinje - Drift av gator, vägar och parkeringar 

Sammanfattning av ärendet 

I nuläget regleras inte den politiska ambitionen för driften av gator, vägar och 
parkeringar på ett tydligt sätt. Riktlinjen för drift av gator, vägar och parkering 
behövs för att väghållningen ska verkställa politikens ambition och vilja för en 
kvalitativ infrastruktur. Riktlinjen gör det även tydligt för medborgaren om vilka 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Den politiska ambitionen för väghållningen har tidigare inte reglerats på ett tydligt 
sätt, riktlinjen behövs för att kunna linjera organisationens arbete med politikens 
ambition och vilja. På så sätt blir det lätt att agera rätt för medarbetare och det blir 
tydligt för medborgaren vad den politiska ambitionen är. Frågan om väghållning 
har länge diskuterats, från politiskt håll via ett antal motioner och initiativärenden. 
Även allmänheten är engagerade i frågan och årligen inkommer ett stort antal 
synpunkter och medborgarförslag från kommunens medborgare. Gemensamt för 
dessa är att en högre nivå efterfrågas, främst motiverat ur ett säkerhets- och 
tillgänglighetsperspektiv. Östersunds kommun har även, som ett steg mot att bli 
fossilfri och energieffektiv 2030 samt klimatneutral 2040, beslutat om 
framkomlighetsprioriteringsordningen aktiva transporter, kollektivtrafik, 
varutransporter och sedan biltrafik. Sammantaget har detta visat på behovet av att 
sammanställa ett styrdokument innehållande ställningstaganden och 
ambitionsnivåer för den kommunala väghållningen. Detta görs enligt kommunens 
styrmodell genom en riktlinje för drift av processgruppen Gator, vägar och 
parkering. 

1.2. Syfte 

Syftet med att upprätta denna bakgrundsrapport är att dokumentera det material 
som ligger till grund för de ställningstaganden som sammanställs i riktlinje för drift 
av gator, vägar och parkering. 

Syftet med bakgrundsrapporten är även att komma fram till ett underlag för att 
möjliggöra ett fastställande av ambitionsnivå för processgruppen. 

1.3. Avgränsningar 

Riktlinjen avser allmän platsmark. 

1.4. Verksamhetsområde/processgrupp  

Verksamhetsområde: Infrastruktur. 

Processgrupp: Gator, vägar och parkering. 

1.5. Metod 

1.5.1. Kommunorganisatorisk styrning 

Arbetet med riktlinjen för drift av gator, vägar och parkering är en del av 
översynen av styrdokument för sektor GataFritid, som ansvarar för driften av gator, 
vägar och parkering. Översynen som inleddes i juni 2021 har inneburit att skapa en 
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samlad bild av hur olika politiska beslut påverkar sektorns arbete, då GataFritid 
arbetar inom ett stort antal olika processer har den politiska styrningen varit 
utspridd i olika dokument. Ett första steg i detta arbete, har därmed varit en 
kartläggning av hur ställningstaganden i dessa olika dokument påverkar 
väghållningen. 

Kommunens omorganisation 2018–2019 ledde till att Miljö- och 
Samhällsnämndens beställarfunktion för väghållning flyttades över till Tekniska 
nämnden, som tidigare endast haft utförarfunktion. Detta ändrade förhållande ledde 
till andra krav på hur nämnden ska hantera väghållningen, då slopandet av 
beställarfunktionen ledde till viss avsaknad av tydlighet i hur väghållningen ska 
utföras. Den tidigare beställarfunktionen påverkar framtagandet av riktlinjen på så 
sätt att dokument både mellan och inom nämnderna har använts vid framtagandet 
av ställningstaganden. Arbetet har bland annat innefattat en genomgång av tidigare 
beställningsunderlag, vilket fungerat som ett underlag för framtagandet av 
ställningstaganden och förslag till ambitionsnivå. På så sätt har tidigare 
kvalitetskriterier tagits i beaktande vid framtagande av nya ställningstaganden och 
ambitionsnivåer. 

1.5.2. Intern arbetsgrupp 

Riktlinje med tillhörande bakgrundsrapport har tagits fram tillsammans med en 
arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner med spetskompetens i området, samt 
medarbetare från andra kommunala verksamheter som kunnat bidra med 
synpunkter utifrån deras perspektiv. Detta har varit oumbärligt då den samlade 
kompetensen har möjliggjort både en i sammanhanget snabb handläggning, samt 
att medarbetares kompetens och erfarenhet gett ett pålitligt underlag. 

1.5.3. Befintliga ställningstaganden 

Genom att gå igenom tidigare beslutade politiska dokument har arbetsgruppen 
erhållit en uppfattning om befintlig styrning, för att utifrån denna kunna arbeta 
vidare med vilka behov denna har sett av förtydliganden och tillägg. Då 
väghållningen som tidigare nämnts återfinns i ett antal olika dokument, med 
motsägelser och i vissa fall avsaknad av tydlighet, har genomgången av befintliga 
ställningstaganden varit en central del i arbetet. Kännedomen om vad som tidigare 
beslutats, har även varit nödvändig för att kunna inleda ett borttagande av gamla 
dokument. 

1.5.4. Kritik på teknik 

Östersunds kommun har under ett antal år deltagit i Sveriges kommuner och 
Regioners (SKR) undersökning ”Kritik på teknik”. Detta är ett tillfälle för 
kommunens medborgare att tycka till om den kommunala tekniken, 
undersökningen sträcker sig över ett brett kommunalt område där väghållningen är 
en del. Den senaste undersökningen (2019) visar att fler än hälften av 
kommuninvånarna upplever brister i kommunens snöröjning och halkbekämpning, 
och en högre andel är positivt inställda till standarden på gång- och cykelvägar än 
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andra gator och vägar. En majoritet av kommunens invånare uppgav sig vara  
negativt inställda till hur snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen, en 
något högre andel än Sverige som helhet. Exempelvis visades att bättre 
vinterunderhåll på kommunens gator och vägar var det flest invånare ansåg kunde 
förbättra för cyklister. 

1.5.5. PWC-rapport 

2019 genomförde PriceWaterhouseCoopers (PWC) en översyn av de ekonomiska 
ramarna för bland annat Östersunds kommuns vinterväghållning. Rapporten syftar 
till att ge en fördjupad bild av hur Östersunds kommuns kostnader för 
vinterväghållning förhåller sig till liknande kommuner. Analysen innefattar sådant 
som strukturella förutsättningar för kommunen, politisk ambitionsnivå och 
resurstilldelning. Rapporten har använts för att sätta in Östersunds kommuns drift 
av gator, vägar och parkeringar i ett vidare perspektiv. 

1.5.6. Age Friendly Cities and Communities 

Östersunds kommun är sedan 2019 medlem i Världsorganisationens WHO:s 
globala nätverk Age Friendly Cities and Communities (AFCC). I samband med 
inträdet har ett projekt genomförts, för att skapa en uppfattning om vad olika 
grupper av medborgare upplever skulle göra Östersund till en mer åldrandevänlig 
kommun. Nätverket (AFCC) har ett fokus på äldre men Östersunds kommun har 
gjort bedömningen att även involvera fler grupper, vilket inneburit samverkan med 
bland annat intellektuellt funktionsnedsatta och rörelsehindrade. Insamlandet av 
denna information har i olika utsträckning gjorts via enkäter, telefonintervjuer och 
medborgardialoger. Det har även genomförts fokusgruppsintervjuer. Projektet har 
varit indelat i åtta olika områden varav utemiljöer där väghållning innefattas är ett, 
resultatet från projektet har beaktats vid arbetet med riktlinjen. Nämnvärt för denna 
riktlinje är att en god väghållning anses vara ett prioriterat område och något de 
tillfrågade medborgarna anser kunna öka tillgängligheten avsevärt. 
Framkomligheten anses av dessa även försämras avsevärt under vinterhalvåret. Just 
vinterväghållningens betydelse lyftes fram vid enkäter, intervjuer och 
medborgardialoger. 

Det som är nödvändigt för de medborgare som omnämns under denna rubrik är bra 
för alla medborgare. Även om målgruppen inte är i majoritet av befolkningen är det 
en växande grupp och det finns ingen målkonflikt i dessa behov, varför de 
synpunkter som återfinns i materialet kan ge vägledning i vad som bidrar till 
tillgänglighet och säkerhet för kommunens medborgare. Något som även faller i 
linje med Östersunds arbete med universell utformning.  

1.5.7. Partiöverskridande verksamhetsgrupp 

Då frågan om drift av gator, vägar och parkeringar är av stort politiskt intresse har 
en partiöverskridande verksamhetsgrupp deltagit under processen, vars roll varit att 
möjliggöra ett nära samspel mellan kommunorganisationen och politiken. 
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Verksamhetsgruppen har bestått av politiker från Tekniska nämnden, under vars 
ansvarsområde driften av gator, vägar och parkeringar ligger.  

2. Teori 

2.1. Lagstiftning 

Vad gäller lagstiftning inom området finns väghållning omnämnt i ett antal olika 
lagar. 

2.1.1. Väglag (1971:948) 

Väglag (1971:948) anger att vägen ska hållas i tillfredsställande skick för 
samfärdseln, det är en allmän formulering och vad som menas med 
tillfredsställande specificeras inte. Ansvaret att bedöma vilka åtgärder som krävs 
ligger på väghållaren, vilket såklart inte innebär en fri bestämmanderätt utan 
förutsätter att väghållaren gör en riktig bedömning av behovet. En ofta svår 
avvägning som kompliceras av att medlen som regel är begränsade. I förarbetena 
till lagen framgår att prioriteringar ofta måste göras, där det menas att inte ens med 
avsevärd ökning av resurserna kan allas behov av snöröjning tillgodoses. Vad som 
antyds i förarbetena om prioritering är att gång- och cykelbanor har hög prioritet, 
särskilt gångbanor i tätbebyggda områden. Det är viktigt att notera att Väglagen 
innehåller regler om allmänna vägar och reglerar därmed inte frågor om 
kommunala gator eller om enskilda vägar (frånsett anslutning av enskild väg till 
allmän väg).  

Väghållare för allmän väg ska sköta väghållningen, för all väghållning gäller kravet 
att skälig hänsyn ska tas till både enskilda intressen och allmänna intressen, som 
trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. Alltmedan Väglag (1971:48) 
alltså inte reglerar kommunal väghållning, är det för riktlinjens syfte intressant att 
ta med hur resonemanget kring väghållningen förs. 

2.1.2. Plan och bygglagen (2010:900) 

I Plan och Bygglagen (PBL) (2010:900) anges att kommunen ska sköta underhållet 
av gator och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för (6 kap. 21 §). 
Däremot ges inga besked i PBL om vilka kvalitetskrav som kan ställas på 
underhållet av gator. Motsvarande äldre bestämmelse i byggnadslagen innehöll ett 
tillägg om att gator skulle underhållas så att de fyllde behovet på ett 
tillfredsställande sätt. Att tillägget inte finns med i PBL innebär inte att detta 
kvalitetskrav ändrats, det är nästintill en självklarhet att gator ska underhållas så att 
de tillgodoser behovet. Kommunen måste alltså se till att gator och anordningar 
som hör till gatorna är i funktionsdugligt skick, klassificeringen funktionsdugligt 
skick får bedömas med hänsyn till förhållandena på platsen. Härtill kommer att det 
även enligt 8 kap. 15–16 §§ PBL ställs krav på att allmänna platser – i skälig 
utsträckning – ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall 
begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte 
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uppkommer. I PBL finns inga särskilda regler om gaturenhållning eller om 
vinterväghållning av gata. Sådana regler finns i stället i lag (1998:814) med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Vilken kommenteras 
härnäst.  

2.1.3. Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning 

Enligt 2 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning ska kommunen sköta renhållning och vinterväghållning av gator, vägar, 
torg, parker och andra allmänna platser som finns upptagna i detaljplan med 
kommunalt huvudmannaskap. Kommunens renhållningsskyldighet gäller 
gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder. Lagen anger därmed i allmänna 
ordalag vilken typ av åtgärder som ska utföras, någon närmare precisering i form 
av detaljbestämmelser görs inte. Vilka åtgärder som är att anse som skäliga får 
enligt förarbetena avgöras med hänsyn till ortsförhållandena, platsens belägenhet 
inom samhället och övriga omständigheter. Det kan noteras att det i förarbetena 
anges att kommunen själv bör kunna besluta om vilka närmare åtgärder som krävs 
för att lagens krav ska vara uppfyllda. Detta innebär dock inte att kommunens 
skyldigheter begränsats, utan att kommunen har möjlighet att detalj bestämma 
vilka åtgärder som ska utföras.  

Vad gäller kvalitetskraven på de åtgärder som kommunen ska utföra har 
lagstiftaren ansett det behövligt med en precisering. Renhållning och 
vinterväghållning ska utföras på ett sådant sätt att åtgärderna hindrar uppkomsten 
av olägenheter för människors hälsa och att de tillgodoser skäliga krav på trevnad, 
framkomlighet och trafiksäkerhet. Bedömningen av vad som är skäliga krav ska 
göras med utgångspunkt från förhållandena på platsen och övriga omständigheter.  

2.1.4. Lokal föreskrift 

Utöver vad som är sagt ovan har kommunen rätt att via lokal föreskrift, ålägga åt 
kommunens medborgare att utföra renhållningsåtgärder vid gångbaneutrymme 
utanför dennes fastighet. För Östersunds del regleras detta av ”Lokala föreskrifter – 
Gångbanerenhållning” och hanteras inte inom ramen för detta arbete.  

2.1.5. Sammanfattning juridik 

Sammantaget visar denna (icke uttömmande) genomgång av väghållningens 
reglering genom lag, att det lämnas ett tolkningsutrymme som är upp till den 
enskilda kommunen att bestämma. Bestämmelser som för Östersunds kommun 
återfinns i denna riktlinje. 

2.2. Agenda 2030 

Som tidigare nämnts har drift av gator, vägar och parkering en betydande roll för 
en kvalitativ infrastruktur, varpå riktlinjen kan tolkas beröra flera av kommunens 
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arbetsuppgifter. Givet den politiska viljan att styra utifrån de globala målen i 
Agenda 2030 så hamnar riktlinjen inom ramen för ett antal olika mål: 

Genusperspektivet på resande, där kvinnors resande utgör en mindre belastning på 
både trafiknätet och miljön då aktiva transporter (cykel och gång) samt 
kollektivtrafik används i större utsträckning, gör att det globala målet 5.1 
jämställdhet blir aktuellt för riktlinjen. 

Mål 11 handlar om hållbara städer och samhällen, bland annat att tillhandahålla 
säkra, ekonomiskt överkomliga och hållbara transportsystem för alla. Målet täcker 
även in delar som att minska städers miljöpåverkan och att ha en inkluderande och 
hållbar urbanisering. Driften av gator, vägar och parkeringar är en del av detta och 
målet blir därmed aktuellt. 

Slutligen finns mål 13.2, integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och 
planering, som är riktat mot nationell styrning. Klimatfrågans betydelse i samtiden 
och trafikens påverkan på denna motiverar dock att lyfta in målet även på 
kommunal nivå.  

2.3. Regionala mål 

Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsstrategi 2014–2030 anger att ”Ingen ska 
dö eller skadas svårt i vårt län, nollvisionen är vårt mål” (s. 27). För detta anges en 
god vinterväghållning vara ett område inom vilket satsningar kan bidra till ett 
uppfyllande av nollvisionen. På regional nivå anges även att länet i stort sett är 
fossilfritt redan idag bortsett från transportsektorn, som en följd till detta anges att 
insatser inom flera områden i samhällsplaneringen behövs för att minska 
transportsektorns utsläpp. 

2.4. Kommunala mål 

Östersunds kommun har antagit ett antal mål för att styra den kommunala 
verksamheten, mål två anger att ”I Östersunds kommun har vi en trygg och 
tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart 
sätt”. Riktlinjen har en självklar del i målet där ställningstaganden och 
ambitionsnivåer ska syfta till att uppnå detta. 

I Östersunds Översiktsplan 2040 anges att kommunen ska uppnå en 
färdmedelsfördelning med 40% bil, 20% kollektivtrafik och 40% aktiva transporter 
inom tätorten år 2030. Kommunens klimatinriktade styrdokument anger även att 
den politiska viljan är utvecklingen mot en klimatpositiv kommun och minskade 
utsläpp, transportsektorn har en stor del i att nå detta. Här är god vinterväghållning, 
framför allt för aktiva transporter och kollektivtrafik, ett viktigt verktyg för att 
uppnå det målet.  
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2.5. Intentioner för väghållning 

Som nämndes i avsnitt 1.1 finns en tidigare politisk vilja att se över väghållningen 
och höja kvalitén av densamma. Följande avser att ge en, icke heltäckande, bild av 
hur dessa intentioner yttrat sig. 

I Östersunds Översiktsplan 2040 framgår att ”Vård och Omsorg, Samhällsbyggnad, 
Teknisk förvaltning och fastighetsägare ska ta fram riktlinjer för vinterväghållning 
för att få en säkrare utemiljö, framför allt för äldre”. Teknisk förvaltning har tolkat 
detta som att förvaltningen arbetar ut ett förslag till riktlinje med tillhörande 
bakgrundsrapport som sedan går på remiss till samhällsbyggnad, vård och omsorg 
samt att medborgare involveras via medborgarkonsultation. 

DNR MSN 00478–2012 innehåller ett förslag om att sommar- och 
vinterväghållning borde särredovisas, där eventuellt överskott borde läggas i en 
buffert eftersom budgeten är beräknad på en normalvinter. Frågan om hur 
budgetering ska utformas på bästa sätt är relevant och behandlas i denna 
bakgrundsrapport. 

DNR MSN 00815–2009 ”Förändrad kvalitet i vinterväghållningen” innehåller 
bestämmelser om att ändra den tillåtna bredden på bostadsgator från tre meter till 
fyra meter. Detta är en säkerhetsaspekt som beaktas vid bestämmande av vilka 
kvalitetskrav som bör eftersträvas. 

DNR KS 01791–2015 ”Manual för tillgänglighet” handlar om hur Östersunds 
kommun ska kunna producera, använda och förvalta tillgängliga offentliga miljöer 
enligt design för alla. Däri framgår att kommunens geografiska läge med snabba 
temperaturväxlingar och stundtals stora snömängder, ställer höga krav på 
väghållningen för att kunna tillhandahålla en säker utemiljö. 

DNR KS 00416–2020 ”Motion- Bättre vinterväghållning på kommunens gång- och 
cykelvägar”, innehåller som namnet anger en vilja att undersöka på vilka sätt 
vinterväghållningen på gång- och cykelvägar kan förbättras för att locka fler att 
använda aktiva transporter. Kvalitetskraven för olika vägtyper behandlas inom 
denna bakgrundsrapport. 

I DNR TN 00091–2020 ”Initiativärende – Uppdrag för vinterväghållningen” 
framgår behovet av ett politiskt beslutat dokument inom vinterväghållningen, 
området anges vara viktigt ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det framgår även att 
styrningen av området är utspritt i ett flertal olika politiskt beslutade dokument, en 
problematik som hanteras inom denna bakgrundsrapport.   

DNR TN 00273–2019 ”Motion – Äldrevänlig snöröjning” syftar till att skapa en 
snöröjning som tar särskild hänsyn till äldre, detta för att underlätta möjligheten för 
äldre att röra sig utomhus och även att minska risken för fallskador. Materialet från 
det inledande projekt för AFCC inarbetas i bakgrundsrapporten för att åskådliggöra 
synpunkter från, bland annat, medborgare 65+.  
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Listan ovan avser på intet vis vara uttömmande, utan visa på det tidigare politiska 
intresset kring en kvalitativ väghållning. Ambitioner som är menade att inarbetas i 
denna riktlinje. 

2.6. Jämlikhet inom väghållning 

Tidigare forskning visar ett samband mellan typ av färdmedel och kön, där kvinnor 
i större utsträckning än män nyttjar aktiva transporter och kollektivtrafik. En tydlig 
ambition vid kommunens styrning, är att arbeta mot de strukturella ojämlikheter 
som finns mellan könen. Alltmedan genusperspektivet på resande är centralt, finns 
även fler grupper som gynnas av en väghållning som är i linje med kommunens 
beslutade färdmedelsfördelning. Listan kan göras lång med grupper som äldre, 
barn, människor med olika sorters funktions-variationer och nedsättningar för att 
nämna några. Vikten av en hög ambition på GC-vägar grundar sig i att det är 
svårare för gång och cyklister att ta sig fram på ett undermåligt underlag än vad det 
är för bilister. Gång, cykel och kollektivtrafik har även lägre trösklar avseende 
kostnader för den enskilde och möjliggör för kommunens medborgare att, oavsett 
inkomst, lättare ta del av kommunens utbud och bidra till ett levande samhälle, en 
utvecklande arbetsmarknad och den ekonomiskt hållbara tillväxten.  

Målet är en hållbar mobilitet utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga grunder 
i Östersund. Östersund behöver bli en mer tillgänglig stad för fler. 
Färdmedelsfördelningen kan skapa detta. Det handlar om att forma en stad och ett 
transportsystem som fler människor, oavsett ålder, kön och socioekonomisk 
bakgrund kan ta del av. För att möjliggöra jämlikhet, är det viktigt att dessa 
intentioner beaktas då kommunen styr sin kärnverksamhet. 

3. Empiri 

Nedan presenteras det empiriska underlag som ligger till grund för riktlinjens 
ställningstaganden och ambitionsnivåer.  

3.1. Budgetförutsättningar 

PricewaterhouseCoopers (PWC) genomförde 2021 en utredning av Östersunds 
kommuns vinterväghållning. Rapporten tittade både på kommunens förutsättningar 
samt gjorde en jämförelse gentemot tre andra jämförbara kommuner (Skellefteå, 
Umeå och Örnsköldsvik). Rapporten visar att Östersunds kommun dragits med ett 
underskott för vinterväghållningen för alla år under mätperioden 2016–2020, 
förutom 2016. Inför vintersäsongen 2020–2021 erhöll tekniska nämnden fem 
miljoner extra för att kompensera för tillkommande ytor och indexuppräkning av 
maskinavtal. Rapporten visar att det historiskt inte har funnits en koppling mellan 
kompensation för tillkommande ytor och förtätning av staden. Detta tillskott var 
alltså menat att jämna ut glappet som uppstått mellan att nämnden fått ett ökat 
område att drifta, och att inga ytterligare medel tillförts. 
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PWC:s rapport visar vidare på en avsaknad av koppling mellan politisk 
ambitionsnivå och kompensation från fullmäktige. Ett förhållande som kan tolkas 
bli extra problematiskt eftersom ambitionsnivån i Östersund anges vara den högsta 
bland jämförelsekommunerna, samtidigt som kommunen redovisar den lägsta 
driftkostnaden per meter kommunal cykel- och bilväg både totalt och inom 
vinterväghållning.  

Vinterväghållningen påverkas till stor del av på vilket sätt infrastrukturen är 
uppbyggd, där tätare bebyggelse leder till dyrare kostnader i form av bortforsling 
av snö och att den efterfrågade nivån oftast är högre inom tätbyggda områden. Den 
ökade tätbebyggelsen och dess områdesvisa följder för vinterväghållningen har i 
vissa fall fått accepterats, då det inneburit ökade intäkter från bostäder (se 
Gestaltningsprogram för Storsjö strand, s. 25). 

3.1.1. Budgetens utformning 

Väghållningens budget ger idag inte möjlighet till justering utifrån yttre faktorer 
som snömängd och temperaturväxlingar. Den budget som uppdraget ska utföras 
inom är densamma oberoende av om vintern blir av normalkaraktär eller inte, en 
problematik eftersom dessa faktorer är omöjliga att styra över för verksamheten. 
Detta är även ett område som identifierats av PWC-rapporten, som anger följande 
som en rekommendation 

Diskutera ekonomistyrningsregler inom vinterväghållningen med fullmäktige. 

Eftersom verksamhetens utfall kommer variera beroende på externa faktorer kan 

det finnas behov av att balansera resultat över tid eller skapa en modell som 

kompenserar för oväntade händelser. Detta bör beaktas för att skapa en stabil 

ekonomisk styrning över tid. 

För kommunorganisationen gäller att det inte är möjligt att fondera pengar från år 
till år i de fall en vinter inte har krävt ett användande av samtliga resurser. Detta då 
verksamheten är skattefinansierad vilket innebär att kostnader och intäkter ska 
balanseras under innevarande år enligt bestämmelser i Kommunallagen 
(2017:725), Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) samt 
Rådet för kommunal redovisning.  

3.2. Halka 

Halka är en av de mest problematiska driftåtgärder som görs längs det kommunala 
vägnätet, något som försvåras av alltmer skiftande temperaturer mellan plus- och 
minusgrader. Att uppskatta halka är även ofta problematiskt i stadsmiljö då 
mätutrustningen brister i tillförlitlighet, främst när hastigheterna är låga. Det krävs 
ofta hastigheter på minst 80 km/h, dock finns även handhållna redskap vilka kräver 
mindre hastigheter. I, bland annat, de undersökningar som genomförts inom ramen 
för Östersunds kommuns inträde i AFCC, har halka identifierats som en av de 
aspekter som i störst grad försvårar framkomligheten. Undersökningar både från 
AFCC och enkäten Kritik på teknik visar att rädslan för att halka till viss del 
begränsar i vilken omfattning medborgare rör sig i sin vardag. Något som gäller 
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både fotgängare och cyklister. En god halkbekämpning är följaktligen viktig för 
alla sorters transporter och jämlikheten inom kommunen. 

För bekämpning av halka sprids sand ut på kommunens gator, luftkvalitén är här en 
aspekt då mängden sand påverkar luftkvalitén. Vid väder som skiftar mellan plus 
och några minusgrader är salt en metod som används av vissa väghållare, detta då 
metoden anses effektiv just vid dessa temperaturer. För Östersunds kommuns del 
gäller att sand är den metod som används, salt blandas i en förhållandevis liten 
andel in i sanden för att motverka att denna klumpar sig. 

3.3. Sopning utifrån luftkvalité och trafiksäkerhet 

Det primära medlet för att bekämpa halka är sandning, vilket sprids ut i varierande 
mängder under vintersäsongen. När snö och is tinar ligger sanden kvar och ger 
upphov till ett osäkert underlag, i form av att friktionen minskar när sanden ligger 
på den kala vägbanan. Kvarliggande sand blir även en fara för miljön och 
människors hälsa eftersom partiklar sprider sig i luften och sänker kvalitén på 
denna, ett problem som ökas på av att motorfordon rycker upp sanden i och med att 
de kör över den. De senaste åren har förekomsten av partiklar ökat på vissa 
vältrafikerade vägar inom Östersunds tätort. Kommunen genomför kontinuerligt 
mätningar av luftkvalitén och dessa visar att halterna överskred EU:s 
miljökvalitetsnormer för luft både 2020 och 2021. Luftkvaliténs försämring 
drabbar de som bor och vistas i dessa områden, som utsätts för försämringarna 
under en lång tid. Även de som förflyttar sig via aktiva transporter, såsom cykel 
och gång, drabbas i större utsträckning än exempelvis bilförare. 

En förutsättning för att uppnå kommunens färdmedelsfördelning är att aktiva 
transporter ses som attraktiva, en undermålig luftkvalité rimmar inte med det. 
Utöver att sandningen försämrar luftkvalitén, har själva momentet med 
sandupptagning en risk att försämra luften om detta inte görs på ett medvetet sätt. 
En metod för att minska damningen är att vid upptagningstillfället använda 
vattenbegjutning. Inför dagar med höga halter av partiklar bör 
dammbindningsmedel i form av en saltlösning spridas på utsatta vägavsnitt för att 
hindra partiklarna från att virvla upp. Ambitionen med sandupptagningen är att 
detta ska ha gjorts senast 15:e maj på gång- och cykelvägar, och sista maj på andra 
ytor. På vissa delar av vägnätet försvåras arbetet av fordon som står parkerade över 
barmarksperioden, en förlängning av datumparkering alternativt specifika 
städdagar skulle kunna öka kvalitén.  

Kontentan av ovan förda resonemang blir för riktlinjens utformning att uppsopning 
av grus bör göras så snart vädret tillåter, samt att sopning även ska genomföras på 
hösten. För luftkvalitén är det även viktigt att underhållssopning sker kontinuerligt 
på kommunens vägnät, framför allt på områden där en sämre luftkvalité har 
identifierats. 
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3.4. Sikt- och röjningsarbete   

Det förekommer att överhängande grenar från träd eller buskar som växer på 
fastighet intill gatan eller vägen orsakar skador, exempelvis på kommunens 
röjningsfordon. Grenar kan också medföra att sikten försämras eller i värsta fall att 
trafikanter kommer till skada. Liknande sikthämmande situationer har även en 
negativ påverkan på den väg- och gatubelysning som kommunen anordnar, 
kommunen är inte skyldig att finna sig i detta. I 3 kap. 2 § jordabalken finns en 
bestämmelse som ger kommunen, om den är ägare av vägmarken, rätt att ta bort 
grenar som sträcker sig över fastighetsgränsen. Förutsättningen för detta är att 
grenarna medför olägenhet för kommunen. Till sådan olägenhet räknas givetvis 
hinder och skaderisker i trafiken. Innan grenarna tas bort måste ägaren ges tillfälle 
att själv utföra arbetet om det kan befaras att skada av betydelse kan uppstå på 
trädet eller busken. 

När driftåtgärden utförs är det viktigt att beskärning inte sker i större omfattning än 
vad som är nödvändigt och att trädet eller busken inte på annat sätt skadas i 
onödan. Enligt 8 kap 15 § PBL ska en tomt skötas så att risken för olycksfall 
begränsas och så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte 
uppkommer. Det innebär att tomtägare är skyldiga bl.a. att sköta häckar och annan 
vegetation så att trafiksäkerhetsfara inte uppstår. Detta blir ett viktigt inslag i den 
kommunala driften av vägnätet. Bestämmelser om privata fastighetsägares ansvar 
kring siktröjning regleras inte närmare inom denna riktlinje, utan återfinns i 
Östersunds kommuns ”Lokala föreskrifter för gångbanerenhållning”. 

Även kommunen har såklart, i egenskap av markinnehavare, ett ansvar för att hålla 
trafiksäkra siktförhållanden längs gator och vägar. Vinterväghållningen använder 
vid vissa tillfällen trottoarer som snöupplag, vilket ger en negativ påverkan på 
sikten. Detta arbetssätt kan tvinga fotgängare och cyklister till att korsa en korsning 
utan fullgod sikt, vilket blir särskilt problematiskt utifrån kommunens ambitioner i 
och med inträdet i AFCC och tillgängligheten för exempelvis rullstolsburna eller 
synskadade. Arbetet innebär för kommunen att hålla en siktriangel på 70 cm vid 
väghållning, samt att sikten från varje korsning ska sträcka sig tio meter. 

Siktröjning innefattar även att hålla växtlighet kring vägnätet på ett sådant sätt att 
trafiksäkerheten upprätthålls, exempelvis genom att grenar inte skymmer 
belysningen. Vidare förbättrar röjning av vägkanter trafiksäkerheten i och med att 
växtlighet som kan hindra sikten försvinner, samtidigt som områdets avvattning 
och dränering förbättras. Likväl som sidoområdet kan vara en livsmiljö av värde 
för biologisk mångfald. Gällande arbetet med siktröjning ska det göras ständiga 
avvägningar mellan trafiksäkerheten och trädens funktion för den biologiska 
mångfalden, för att påverkan på träd hålls till minsta möjliga nivå.  

3.5. Verksamhetens styrning 

Som tidigare nämnts har väghållningen tidigare utförts via en beställar- och 
utförarmodell. Detta har gett att det avtal som skrevs mellan Miljö- och 
Samhällsnämnden som beställare och Tekniska nämnden som utförare, har 
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påverkat uppdragets utförande på detaljnivå. Avtalet har beaktats inför utformandet 
av både ställningstaganden och vid bestämmandet av ambitionsnivå, då det 
reflekterar på vilket sätt kommunens väghållning skötts. 

3.6. Vägars klassificering  

En kostnadseffektiv vinterväghållning som uppfyller beslutade kvalitetsnivåer, 
kräver en differentiering med olika kriterier för olika typer av väghållning. 
Självfallet är det bästa för kommunens invånare ur framkomlighets- och 
säkerhetssynpunkt att väghållning inleds vid samma nivå oberoende av tid och 
plats, men då kommunens kostnader även det påverkar invånare krävs en 
avvägning beroende på vilken typ av väg det rör sig om. För driften har Östersunds 
kommun delat in det kommunala vägnätet i ett antal olika klasser baserat på dess 
avsedda användning. Klassificeringens roll inom denna riktlinje blir vägledande för 
på vilket sätt väghållningen ska ske, eftersom de olika vägarna har olika syften och 
därmed ställer olika kvalitetskrav. Den beslutade färdmedelsfördelningen är 
återigen ett viktigt inslag, då avsedd funktion ska återspegla på vilket sätt vägarna 
driftas. Indelningen presenteras i tabellen nedan, med ungefärliga krav på 
väghållningsåtgärder. Viktigt att ta med vid läsningen av tabellen är att faktorer 
som typ av nederbörd påverkar den upplevda kvalitén på väghållningen, varför de 
angivna siffrorna inte ska ses som absoluta tal. Detta eftersom exempelvis blötsnö 
medför större svårigheter för framkomligheten än kallsnö. Vidare ska noteras att de 
angivna värdena inte mäts på hela det kommunala vägnätet utan sker på av 
professionen representativt utsedda platser. 

Viktigt att ta med sig är att hur och när exempelvis snöröjning påbörjas påverkar 
andra aspekter av väghållningen, såsom avjämning.  

3.6.1. Snöröjning 

Tabell 1 

* siffran inom parentes ( ) är startkriteriet under pågående snöfall.   

Typ av väg Antal centimeter 
vid start 

Åtgärdstid När på dagen 
åtgärd startar 

Tillåten minsta 
bredd 

Cykelpendlarstråk 1 (3)* 5 tim 02:00 – 16:00  
(dagligen under 
vardagar) 

2,5 m 
 

Övriga Gång- och 
cykelvägar 
 

3 (5)* 8 tim 00:00-24:00 2 - 2,5 m 
(Detta är beroende 
av den aktuella 
vägens bredd) 

Buss- och huvudgator 
 

3 (5)* 5 tim. 00:00 – 20:00 6 m 

Övrig gata 8 (15)* 10 tim. 00:00 – 20:00 6 m  
(undantag för gator 
med minimimått på 
4 m) 
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3.6.2. Avjämning   

Jämnhetskravet innebär att körbana för buss- och huvudgator inte får ha en större 
ojämnhet än 1,5 cm i längd och tvärled mätt vinkelrätt från undersidan av en 60 cm 
rätskiva. Bristen ska vara åtgärdad efter maximalt tre (3) dygn efter att bristen 
blivit känd. För övriga gator är jämnhetskravet 3 cm. och åtgärdstiden från 
upptäckt tre (3) dygn 

Efter avslutad åtgärd får inte ojämnheterna överstiga 1,0 cm. 

Jämnhetskravet för gångbanor är max 1,5 cm. i längd och tvärled mätt vinkelrätt 
från undersidan av en 60 cm rätskiva. Brister skall vara åtgärdade efter maximalt 
två (2) dygn efter att bristen blivit känd. 

Snö/istäckets tjocklek får inte överstiga 10,0 cm. Efter avslutad åtgärd får inte 
ojämnheterna överstiga 1,0 cm på samtliga vägtyper där markbeläggning tillåter 
detta. 

Busshållplatser, väderskydd och hastighetsdämpande gupp ska vid behov rivas så 
att avsedd funktion upprätthålls. Särskild uppmärksamhet ägnas busshållplatser där 
ramper mot kantsten snarast skall avlägsnas.   

Vid avjämning skall snövallar i fastighetsinfarter öppnas. 

Tabell 2 
Typ av väg Max tillåten ojämnhet (cm) Åtgärdstid från upptäckt (tim) 
Cykelpendlarstråk 1,0 48 
Övriga Gång- och cykelvägar  1,5 72 

Buss- och huvudgator 1,5 
 

72 

Övriga gator  3,0 72 

3.6.3. Halka 

Halka är ofta subjektivt och är även svår att mäta, främst inom tätbebyggda 
områden där hastigheten är låg och vägnätets utformning komplicerar mätningar 
ytterligare. Bedömningar av graden halka inom det kommunala vägnätet görs 
kontinuerligt under väghållningsarbetet, där maskinförare och arbetsledande 
funktioner inom organisationen har en tät kommunikation om vart det är aktuellt att 
sätta in åtgärder. Att på ett objektivt sätt avgöra när det är halt på vissa underlag 
problematiseras ytterligare av vägnätets utformning, då vissa delar av vägbanan 
kan ligga i skugga och delvis bli hal och delvis helt bar.  

Fortbildning om hur halka ska hanteras och när det ska anses motiverat att sätta in 
åtgärder, är även en självklar del i driftens arbete. Detta ger att professionen 
besitter en viktig roll vad gäller att avgöra när det är aktuellt att sätta in 
halkbekämpning. 
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4. Målkonflikter 

Driften av gator, vägar och parkeringar påverkar och påverkas av ett flertal 
faktorer, där ställningstaganden och ambitionsnivåer som tas oundvikligen innebär 
målkonflikter. Dessa hanteras nedan och är menade att vid behov fungera som 
vägledning. 

4.1. Salt vid väghållning 

Östersunds kommun använder salt vid halkbekämpning genom att den blandas in i 
sanden för att förhindra klumpbildning i sanden. Hos andra väghållare än 
Östersunds kommun har saltet fått en ökad betydelse vid vinterväghållning, detta 
till följd av att klimatförändringar innebär ett intensivare skifte mellan plus- och 
minusgrader. Saltet har här en fördel då det vid dessa grader kan smälta bort snö 
och is. Vilket ger en möjlighet att vid dessa temperaturer hålla en högre nivå på de 
vägar där saltet används, då modd och halka till viss del kan undvikas. 

Saltet har dock ett antal negativa aspekter. I och med ökad saltmängd så ökar 
slitage på bilar i form av framför allt rostangrepp. Saltet har även en negativ 
inverkan på skog och mark, exempelvis träd och grundvatten påverkas av 
saltningen. Då salt sprids ut vid väghållningsarbete blandas detta i dagvattnet, 
vilket sedan når Storsjön och det primära vattenskyddsområdet. Vidare betingar 
inköpet av maskinerna som används ett högt inköpspris, och även dess användning 
kommer till en hög kostnad. 

Vid den föreslagna höjda kvalitén på övrig väghållning kommer den sand 
kommunen använder få bättre effekt och ökad användbarhet.  

Sammantaget ger detta resonemang att salt vid halkbekämpning kan användas på 
så sätt att det är ett klumpförebyggande material i sanden. 

4.2. Prioritering av vägar 

Kommunens beslutade färdmedelsfördelning för tätorten (40% aktiva transporter, 
40% bil och 20% kollektivtrafik) ger att driften av GC-vägar får en framträdande 
roll. En anledning till detta är att både gång- och cykeltrafikanter är känsligare för 
underlaget än vad biltrafikanter är. Vidare anges i Östersunds översiktsplan att 
stadsrummet är begränsat i storlek, där fotgängare, cyklister, och kollektivtrafik tar 
mindre plats per ytenhet jämfört med bil. I Östersunds kommun kör 
kollektivtrafiken till största del på bilvägar, vilket leder till att ambitionsnivån för 
kollektiv- och biltrafik är nära sammanlänkade. Då klimatkrisen är en av vår tids 
största utmaningar, anser Östersunds kommun att möjligheten till att förflytta sig 
via antingen aktiva transporter eller kollektivtrafik bör ges goda möjligheter. Inom 
detta så föreslås ett antal olika vägar med olika klassificeringar (se avsnitt 3.6) som 
fyller olika funktioner i samhällsplaneringen. Då det budgetmässigt är en 
omöjlighet att väghålla alla dessa vägar vid exakt angivna punkter, är en 
prioritering nödvändig. 
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Därmed anses att framkomlighet inom kommunen är det prioriterade området, 
varför större kommunikationsvägar kopplade till kollektivtrafik och aktiva 
transporter ges prioritet vid avvägningar. På en mer specifik nivå kan detta 
innebära att de högst prioriterade vägarna väghålls före mindre prioriterade vägar 
(se avsnitt 3.6). Detta leder då till att om nivån för att inleda väghållning uppnås för 
flera klasser av vägar, ska prioriterade vägar ges företräde. En följd som kan ges av 
detta är att framkomligheten på exempelvis kvartersgator kan få stå tillbaka till 
förmån för cykelpendlarstråk. 

4.3. Budget och trafiksäkerhet 

Som nämnts tidigare styrs kostnader för vinterväghållning av yttre faktorer som 
snöfall och temperatur, något som leder till svårigheter i vilka kostnader som ska 
avsättas för att klara uppdraget. Vid en mild och snöfattig vinter blir kostnaden för 
väghållning mindre. Detta då det krävs färre turer att snöröja och forsla bort snö 
samt färre turer för att halkbekämpa, vilket i sin tur även påverkar efterföljande 
hantering av sandupptagning och sandning. Kommunens budget är styrande för 
kommunens alla mål, vilket innebär att då de är i konflikt ska budget följas. Driften 
av gator, vägar och parkering har dock en särställning i sammanhanget genom att 
kvalitén på denna har en direkt påverkan på trafiksäkerheten för medborgaren. Så 
som den kommunala budgeten är strukturerad, med en fast summa oberoende av 
tidigare nämnda yttre faktorer, ger detta att nivån på driften måste anpassas för att 
möjliggöra att hålla budget om yttre faktorer överskrider vad som har klassats vara 
en normalvinter. 

Ambitionsnivåer och ställningstaganden angivna i denna riktlinje är uppsatta för att 
nå politiska mål, inom frågor som klimatet och jämlikhet. Flera av dessa mål har 
samhällseffekter under lång tid som kommer medföra höga kostnader för 
kommunen. Exempelvis om kommunen inte har en vinterväghållning som ger 
förutsättningar för färdmedelsfördelningen, kommer det ge kostnader för 
klimatanpassning, vårdkostnader på grund av folkhälsoproblematik osv. 

Inom väghållningen måste hänsyn alltid tas till trafiksäkerheten för kommunens 
medborgare, vilket ger att eftersom budget ska hållas är det vid vintrar som 
överskrider normalvinter nödvändigt att främst se till trafiksäkerheten. Detta leder 
till att ambitionsnivåer kan behöva stå tillbaka för att både klara uppdraget att 
tillhandahålla en trafiksäker miljö för medborgaren, och inte överskrida budget. 

Kontentan av målkonflikten mellan budget och trafiksäkerhet blir följaktligen att i 
de fall ansvarig för väghållning gör bedömningen att budgeten för väghållning inte 
kommer kunna hållas utan åtgärder, tillåts en generell sänkning av ambitionsnivåer 
tagna i denna riktlinje för att inrikta arbetet på att upprätthålla trafiksäkerhet. De 
specifika åtgärderna för detta måste bedömas från fall till fall, men det kan 
konstateras att en minskad frekvens av sandupptagning och snöbortforsling ger 
stora ekonomiska effekter och ska kunna nyttjas vid sådana tillfällen. Detta ska ske 
med trafiksäkerheten i beaktande. 
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4.4. Snöupplag på gator och vägar 

Vid vinterväghållning använder kommunen gångbanor på exempelvis villaområden 
för snöupplag, för att av kostnadsskäl så långt som möjligt undvika att forsla bort 
snön. Man väntar då tills att snömängderna blivit mycket stora eller bortforsling 
krävs av trafiksäkerhetsskäl. I stället för att lägga plogvallen på körbanan och få en 
smal körbana och en smal gångbana utanför plogvallen, plogas gångbanan igen 
vilket skapar ett bredare utrymme där körtrafik och gångtrafik blandas. Ibland 
hänvisas all gångtrafik till den ena gångbanan som då hålls öppen, huruvida detta 
ska ske måste bedömas från fall till fall beroende på vägens beskaffenhet. Om 
trafiksäkerheten och framkomligheten för fotgängarna kan upprätthållas utan 
avsevärd försämring, finns inte något hinder mot att använda gångbanan för 
snöupplag. 

4.5. Upphandling av lokala entreprenörer kontra 

miljökrav 

Östersunds kommuns budget 2020 anger att ”Länets näringsliv bärs upp av mindre 
företag och kommunen ska vid upphandlingar alltid lägga sig vinn om att dela upp 
större projekt i mindre delar, så att även mindre företag kan vara med och lägga 
anbud”. Samtidigt återfinns i Östersunds kommuns klimatprogram att högt ställda 
miljökrav vid utförande av tjänster åt kommunen är en nödvändighet, exempelvis 
anges följande som målbild för 2030 ” Kommunen genomförde en snabb 
omställning av kommunorganisationens egna transporter och tjänster genom att 
ställa klimatsmarta krav i upphandlingar av fordon, tjänster och bränslen”. Då 
lokala och mindre företag kan ha svårare att uppfylla miljökrav skapas en 
målkonflikt om hur kommunorganisationen bör resonera vad gäller dessa 
ambitioner. Frågan är av stort politiskt intresse varav den partiöverskridande 
verksamhetsgruppen resonerat kring detta, följande kunde konstateras: 

Det är viktigt att ställa långsiktiga krav på entreprenörer i upphandlingarna, så att 
dessa är införstådda i vad Östersunds kommuns ambitioner är gällande miljöfrågor. 
De mindre entreprenörerna har en central del i hur kommunen bedriver sin 
väghållning och är följaktligen viktiga för på vilket sätt klimatmålen kan uppnås. 
Samtidigt måste det finnas en förståelse för att mindre aktörer belastas på ett 
hårdare sätt av krav på inköp av nya och dyrare maskiner. Den kontinuerliga 
dialogen är där ett viktigt forum, för att uppnå ett samspel mellan klimatmål och 
lokala entreprenörer.    

4.6. Halka kontra alternativa färdmedel 

Ett återkommande tema vad gäller halka är att det hos vissa medborgare finns en 
vilja att kunna åka med spark eller andra alternativa färdmedel på kommunens 
vägnät. Motiveringen utgår ofta från att färdmedlet upplevs attraktivt och anses 
vara passande för Östersunds profil som en vinterstad, eller att spark i vissa 
avseenden ersätter rollatorer under vinterhalvåret. Kring detta har både den 
partiöverskridande verksamhetsgruppen och professionen resonerat som så att 
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säkerheten måste vara ett prioriterat område. Att systematiskt lämna områden med 
is och halka strider mot en sådan ambition. 

5. Avstämning planeringsdirektiv 

Arbetet med riktlinjen har arbetat efter planeringsdirektivets förutsättningar, med 
ambitionen att skapa en riktlinje där politisk ambitionsnivå samspelar med 
kommunorganisationens arbete. Genom ett antal undersökningar, enkäter och 
dialoger med medborgare har medborgarkonsultationen gett inspel i vad 
Östersunds kommuns medborgare anser som viktigt inom området. De normerande 
dokumenten har varit en del i arbetet med att ta fram de slutliga 
ställningstagandena och ambitionsnivåerna. De prioriterade målen i Agenda 2030 
finns även dom med som ett genomgående tema. 

6. Slutsats 

Sammanfattningsvis kan konstateras att driften av gator, vägar och parkering är en 
viktig faktor i att få en fungerande samhällsinfrastruktur. Den påverkar ett flertal av 
medborgares liv via områden som jämlikhet, klimat, tillgänglighet, självständighet, 
säkerhet och framkomlighet för att nämna några. Ambitionen med 
bakgrundsrapporten har varit att hantera driftsfrågor utifrån ett flertal av 
perspektiv, utifrån dessa har sedan ett antal konkreta ställningstaganden tagits fram 
för att vara en hjälp i att uppnå de övergripande målen. 

6.1. Ställningstagande väghållning 

Väghållningen ska anpassas som ett led i att uppnå Östersunds kommuns 
färdmedelsfördelning för dess tätort med 40% aktiva transporter, 40% bil och 20% 
kollektivtrafik. För att uppnå målet ska driften anpassas utifrån den aktuella vägens 
betydelse och klassificering. Områdesvisa undantag kan krävas och typen av 
nederbörd påverkar, men som princip är vad som sägs nedan vägledande. 

Snöröjning 

Typ av väg Antal centimeter 
vid start 

Åtgärdstid När på dagen 
åtgärd startar 

Tillåten 
minsta bredd 

Cykelpendlarstråk 1 (3)* 5 tim 02:00 – 16:00  
(dagligen 
under 
vardagar) 

2,5 m 

Övriga Gång- och 
cykelvägar 
 

3 (5)* 8 tim 00:00-24:00 2 - 2,5 m 

Buss- och huvudgator 
 

3 (5)* 5 tim. 00:00 – 20:00 6 m 

Övrig gata 8 (15)* 10 tim. 00:00 – 20:00 6 m 
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* siffran inom parentes ( ) är startkriteriet under pågående snöfall.   

Avjämning 

Typ av väg Max tillåten ojämnhet (cm) Åtgärdstid från upptäckt (tim) 
Express och 
cykelpendlarstråk 

1,0 48 

Övriga Gång- och cykelvägar  1,5  72 

Buss- och huvudgator 
 

1,5 
 

72 

Övriga gator  3,0 72 
 

Halka 

Vad gäller halka är det komplicerat att mäta och det är professionens kunskap som 
avgör när olika bekämpningsåtgärder måste sättas in. 

6.1.1. Ekonomiska effekter 

Baserat på dagens budget kommer den föreslagna standardhöjningen innebära 
ökade kostnader för väghållningen. Anledningen till detta är delvis på grund av den 
högre standarden, men även att komma till rätta med vinterväghållningens historia 
av att dras med underskott (se PWC-rapport). Standarden föreslås höjas på en stor 
del av kommunens vägnät samtidigt som nuvarande standard bibehålls på övrigt 
vägnät, undantaget bostadsgator. Med standardhöjningen som presenterats som 
förslag (se ställningstagande 6.1) kommer Östersunds ambitionsnivå för 
vinterväghållning att, i jämförelse med kommunerna PWC undersökte i sin rapport, 
vara den högsta. Som exempel kan ges att Umeå som vid tillfället för PWC:s 
rapport hade högst budget per meter kommunal cykel- och bilväg, angav 3 – 5 cm 
som startkriterium på deras prioriterade gång- och cykelvägar. Skellefteå med näst 
högsta budget per meter kommunal cykel- och bilväg angav även dom 3 – 5 cm 
som startkriterium på de prioriterade vägarna, övriga gator samt gång och 
cykelvägar hade 8 – 12 cm som startkriterium. Umeås startkriterie på gång- och 
cykelbanor, huvudleder, bussgator och branta gator var sex cm vid blötsnö och nio 
cm vid kallsnö. De siffror Östersunds kommun angav i PWC:s rapport för 
prioriterade gång- och cykelvägar, var fyra cm vid pågående snöfall och tre cm vid 
nysnödjup. För övriga gång- och cykelvägar angav Östersunds kommun sju cm vid 
pågående snöfall och fem vid nysnödjup. Den föreslagna ändringen för Östersunds 
kommun är alltså på många områden signifikant. 

Givet vad som sagts ovan bör den ekonomiska effekten ses som uppdelad i två 
delar. En för att matcha de driftkostnader som vid nuvarande ambitionsnivå leder 
till att verksamheten kontinuerligt dras med underskott, och en del som är vigd åt 
standardhöjningen. Avseende standardhöjningen avser medlen täcka exempelvis 
personalkostnader och maskiner. Uppskattningsvis kommer det kräva en ökad 

(undantag för 
gator med 
minimimått på 
4 m) 
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driftbudget på tio miljoner. Den totala driftbudgeten hamnar då på cirka 36 000 000 
kronor och 76 kronor per meter kommunal cykel- och bilväg (beräknat enligt 2020 
års vägnät á 471 683 meter kommunal cykel- och bilväg, se sida 12 PWC-rapport). 
Umeå hade vid PWC:s rapports genomförande den högsta budgeten fördelat enligt 
meter, med 75kr per meter kommunal cykel- och bilväg. 

Som angetts tidigare i bakgrundsrapporten finns det både bland allmänheten och 
förtroendevalda en vilja att höja kvalitén på väghållningen, vilket den föreslagna 
standarden bör svara mot. Härigenom möjliggörs vidare att nämndens 
kompensation från fullmäktige för uppdraget utgår från och är baserad på den 
politiska ambitionen. 

6.2. Ställningstagande prioriterade områden 

För att uppnå en väghållning som linjerar med kommunens intentioner är det 
centralt att i drift och underhållsavtal tydligt ange och motivera vilka områden som 
ska prioriteras vid driften. 

6.2.1. Ekonomiska effekter 

Kommunens kostnader kan på så sätt effektiviseras och ge mest nytta för 
skattemedlen. 

6.3. Ställningstagande röjning längs gator och vägar 

Arbetet med siktröjning innebär för kommunen att vid väghållning hålla en 
trafiksäker sikt vid korsningar, samt längs kommunala vägar tillse att fordon kan 
framföras utan att skadas av överhängande vegetation. Röjning av vegetation och 
snö ska även tillse att trafiksäkerheten från exempelvis vägbelysning upprätthåller 
avsedd funktion, samt beakta grönstrukturens värde vid denna hantering. 

6.3.1. Ekonomiska effekter 

Detta följer dagens arbetssätt och innebär inga utökade kostnader. 

6.4. Ställningstagande sopning 

Uppsopning av grus ska göras så snart vädret tillåter, sopning ska även genomföras 
på hösten. För luftkvalitén är det även viktigt att underhållssopning sker 
kontinuerligt på kommunens vägnät, framför allt på områden där en sämre 
luftkvalité har identifierats. 

6.4.1. Ekonomiska effekter 

Att öka kvalitén på sopningen kommer innebära ökade kostnader, summan av 
dessa är osäkra och är beroende av vilket geografiskt område där den sämre 
luftkvalitén identiferas. 
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6.5. Ställningstagande underskottshantering 

Medborgares säkerhet påverkas av hur det kommunala vägnätet driftas, varför 
säkerheten måste prioriteras vid svårigheter i att hålla budget. Detta kan innebära 
att kommunen sänker sin generella ambitionsnivå inom driftområdet, för att kunna 
minska risken för underskott och samtidigt arbeta för trafiksäkerheten. Exempelvis 
men inte avgränsat till att avvakta med snöbortforsling där så är möjligt. 

6.5.1. Ekonomiska effekter 

Hur stor budgeten blir kommer påverka detta, när den väl är fastställd torde 
ställningstagandet inte leda till några andra ekonomiska effekter. 

6.6. Ställningstagande saltning 

Inom Östersunds kommun används salt vid halkbekämpning som 
klumpförebyggande medel. 

6.6.1. Ekonomiska effekter 

Ställningstagandet innebär ingen ökad kostnad för kommunen. 

7. Kompetens 

Kompetensen för att genomföra arbetet med driften av processen finns inom 
kommunorganisationen. 

8. Relaterade dokument 

Cykeltrafikprogram  

Jämtland/Härjedalen 2030 Innovativt & Attraktivt, Regional utvecklingsstrategi 
2014 – 2030   

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

Lokala föreskrifter Gångbanerenhållning   

Miljöpolicy  

Plan för trafik  

Plan- och bygglag (2010:900)  

PWC – Utredning av teknisk verksamhet 2/6/2021  

Riktlinje för jämställdhet  

Riktlinje för klimatanpassning 

Riktlinje för minskad ojämlikhet  
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Riktlinjer för dagvattenhantering  

Vitt på svart, SKR 2019  

Väghållningens juridik, SKR 2018  

Väglag (1971:948)  

Översiktsplan 2040 
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1. Inledning 

Den politiska ambitionen för väghållningen har tidigare inte reglerats på ett tydligt 
sätt, riktlinjen behövs för att kunna linjera organisationens arbete med politikens 
ambition och vilja. På så sätt blir det lätt att agera rätt för medarbetare och det blir 
tydligt för medborgaren vad den politiska ambitionen är. Frågan om väghållning 
har länge diskuterats, från politiskt håll via ett antal motioner och initiativärenden. 
Även allmänheten är engagerade i frågan och årligen inkommer ett stort antal 
synpunkter och medborgarförslag från kommunens medborgare. Gemensamt för 
dessa är att en högre nivå efterfrågas, främst motiverat ur ett säkerhets- och 
tillgänglighetsperspektiv. Östersunds kommun har även, som ett steg mot att bli 
fossilfri och energieffektivt 2030 samt klimatneutral 2040, beslutat om 
framkomlighetsprioriteringsordningen aktiva transporter, kollektivtrafik, 
varutransporter och sedan biltrafik. Sammantaget har detta visat på behovet av att 
sammanställa ett styrdokument innehållande ställningstaganden och 
ambitionsnivåer för den kommunala väghållningen. Detta görs enligt kommunens 
styrmodell genom en riktlinje för drift av processgruppen Gator, vägar och 
parkering. 

2. Syfte 

Syftet med riktlinjen är att ange Östersunds kommuns ambitionsnivåer och 
ställningstaganden för drift av gator, vägar och parkering. 

3. Avgränsningar 

Riktlinjen avser allmän platsmark.  

4. Ställningstaganden 

4.1. Ställningstagande väghållning 

Väghållningen ska anpassas som ett led i att uppnå Östersunds kommuns 
färdmedelsfördelning för dess tätort med 40% aktiva transporter, 40% bil och 20% 
kollektivtrafik. För att uppnå målet ska driften anpassas utifrån den aktuella vägens 
betydelse och klassificering. Områdesvisa undantag kan krävas och typen av 
nederbörd påverkar, men som princip är tabellerna nedan vägledande.  

Snöröjning 

Typ av väg  Antal 
centimeter vid 
start  

Åtgärdstid  När på dagen 
åtgärd 
startar  

Tillåten minsta 
bredd  
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Cykelpendlarstråk  1 (3)*  5 tim  02:00 – 16:00   

(dagligen 
under 
vardagar)  

2,5 m  

Övriga Gång- och 
cykelvägar  

  

3 (5)*  8 tim  00:00-24:00  2 - 2,5 m  

Buss- och huvudgator  

  

3 (5)*  5 tim.  00:00 – 20:00  6 m  

Övrig gata  8 (15)*  10 tim.  00:00 – 20:00  6 m  

(undantag för 
gator med 
minimimått på 
4 m)  

* siffran inom parentes ( ) är startkriteriet under pågående snöfall.    

Avjämning 

Typ av väg  Max tillåten ojämnhet 
(cm)  

Åtgärdstid från upptäckt (tim)  

Express och 
cykelpendlarstråk  

1,0  48  

Övriga Gång- och cykelvägar   1,5   72  

Buss- och huvudgator  

  

1,5  

  

72  

Övriga gator   3,0  72  

  

Halka 

Vad gäller halka är det komplicerat att mäta och det är professionens kunskap som 
avgör när olika bekämpningsåtgärder måste sättas in.  

4.2. Ställningstagande prioriterade områden 

För att uppnå en väghållning som linjerar med kommunens intentioner är det 
centralt att i drift och underhållsavtal tydligt ange och motivera vilka områden som 
ska prioriteras vid driften. 
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4.3. Ställningstagande röjning längs gator och vägar 

Arbetet med siktröjning innebär för kommunen att vid väghållning hålla en 
trafiksäker siktriangel vid korsningar, samt längs kommunala vägar tillse att fordon 
kan framföras utan att skadas av överhängande vegetation. Röjning av vegetation 
och snö ska även tillse att trafiksäkerheten från exempelvis vägbelysning 
upprätthåller avsedd funktion, samt beakta grönstrukturens värde vid denna 
hantering.  

4.4. Ställningstagande sopning 

Uppsopning av grus ska göras så snart vädret tillåter, sopning ska även genomföras 
på hösten. För luftkvalitén är det även viktigt att underhållssopning sker 
kontinuerligt på kommunens vägnät, framför allt på områden där en sämre 
luftkvalité har identifierats.   

4.5. Ställningstagande underskottshantering 

Medborgares säkerhet påverkas av hur det kommunala vägnätet driftas, varför 
säkerheten måste prioriteras vid svårigheter i att hålla budget. Detta kan innebära 
att kommunen sänker sin generella ambitionsnivå inom driftområdet, för att kunna 
minska risken för underskott och samtidigt arbeta för trafiksäkerheten. Exempelvis 
men inte avgränsat till att avvakta med snöbortforsling där så är möjligt.  

4.6. Ställningstagande saltning 

Inom Östersunds kommun används salt vid halkbekämpning som 
klumpförebyggande medel. 

5. Relaterade dokument 

Bakgrundsrapport – Riktlinje för drift av gator, vägar och parkering 
Cykeltrafikprogram   
Jämtland/Härjedalen 2030 Innovativt & Attraktivt, Regional 
utvecklingsstrategi 2014 – 2030    
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning   
Lokala föreskrifter Gångbanerenhållning    
Miljöpolicy   
Plan för trafik   
Plan- och bygglag (2010:900)   
PWC – Utredning av teknisk verksamhet 2/6/2021   
Riktlinje för jämställdhet   
Riktlinje för minskad ojämlikhet   
Riktlinjer för dagvattenhantering   
Vitt på svart, SKR 2019   
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Bakgrund till uppdraget 
och rapportens 
disposition
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Bakgrund till uppdraget
PwC genomförde en genomlysning av de ekonomiska ramarna per 
verksamhet i Östersunds kommun år 2019. I översynen konstaterades bland 
annat att kostnaden för vinterväghållning hade ökat kraftigt samt att 
måltidskostnaden per grundskoleelev enligt räkenskapssammandraget var 
förhållandevis hög, både i förhållande till jämförbara kommuner och 
riksgenomsnittet. 

Tekniska nämnden redovisar ett underskott i bokslutsprognosen år 2020 om 
15 mnkr. 

Kommunledningsförvaltningen har därför beställt en extern utredning som stöd 
till tekniska nämnden och förvaltningen i arbetet med att analysera dessa delar 
av nämndens kostnader och arbetssätt kopplat till detta.

Utredningen syftar till att stödja nämnd och förvaltning i framtagandet av ett 
beslutsunderlag till kommunstyrelsen och tekniska nämnden som belyser 
följande frågor: 

- Hur ser kostnadsbilden ut för de tekniska verksamhetsområdena inom 
vinterväghållning och kostverksamheten och hur ser det ut i Östersund i 
förhållande till jämförbara kommuner?

- Hur ser arbetssätt och bemanning ut i jämförbara kommuner? 
- Hur sker resurstilldelningen från kommunfullmäktige och beställande 

nämnder till tekniska nämnden jämfört med andra jämförbara 
kommuner?

Rapporten har upprättas på uppdrag av Östersunds kommun enligt offert som 
signerades den 2 februari 2021. Ansvarig partner hos PwC har varit Susanna 
Collijn. Uppdraget har huvudsakligen genomförts från mars till juni 2021. 
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Denna utredning är indelad i två delrapporter - vinterväghållning och 
kostverksamhet. Respektive delrapport är indelad i fyra delkapitel - strukturella 
förutsättningar, vinterväghållning/kostverksamheten i Östersunds kommun, 
jämförelse med liknande kommuner samt slutsatser och rekommendationer. 

Urval av jämförelsekommuner har skett i samråd med tekniska förvaltningen. 
Insamling av underlag har huvudsakligen skett genom enkät som utformats i 
samråd med tekniska förvaltningen. Enkätfrågorna finns i appendix. Vi har fått 
god respons från jämförbara kommuner gällande vinterväghållning. Inom 
kostverksamheten har vi huvudsakligen utgått från resultatet av ett befintligt 
nätverk. 

I rapporten förekommer även data från offentliga källor, exempelvis Kommun- 
och landstingsdatabasen. I det fall offentlig statistik användas framgår det av 
rubriken. 

Rapportens disposition
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Vinterväghållning
PwC genomförde år 2019 en översyn av de ekonomiska ramarna inom 
respektive verksamhet. I rapporten rekommenderade vi bland annat tekniska 
nämnden att se över grundersättningen och tilldelningsprinciperna för 
vinterväghållningen - exempelvis tilldelning utifrån ambitionsnivå, nederbörd och 
andra relevanta parametrar. 

I denna fördjupade analys av vinterväghållningen analyserar vi Östersunds 
kommuns kostnader för vinterväghållning i förhållande till jämförbara kommuner. 
Kommunerna som jämförs är Östersund, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. De 
jämförbara kommunerna har valts ut i samråd med Östersunds kommun utifrån 
att de har liknande vinterförhållanden. Vi analyserar eventuella skillnader 
avseende kostnader, struktur, resurstilldelning och politisk ambitionsnivå. 

Sammantaget syftar analysen till att ge en fördjupad bild av hur Östersunds 
kommuns kostnader inom vinterväghållning förhåller sig till liknande kommuner 
Vidare analyserar vi orsaker till eventuella avvikelser -  både gällande struktur, 
ambitionsnivå och resurstilldelning. Utifrån iakttagelserna drar vi slutsatser och 
lämnar rekommendationer till förvaltningen. 

Analysen av vinterväghållningen är indelad i följande delkapitel: 

1. Strukturella förutsättningar
2. Vinterväghållningen i Östersunds kommun
3. Jämförelse med liknande kommuner
4. Slutsatser och rekommendationer

Varje delkapitel avslutas med en sammanfattning.
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Strukturella förutsättningar påverkar kostnadsnivån i en kommun. Även om två 
kommuner har samma servicenivå (e.g. politiska ambitionsnivå) kan de 
strukturella förutsättningarna påverka kostnaderna markant. 

I detta delkapitel går vi igenom viktiga strukturella förutsättningar att beakta 
gällande vinterväghållningen. Vi jämför antalet invånare, kommunens storlek, 
tätortsgrad och antal meter kommunal väg. 

Kostnadsanalysen som behandlas i delkapitel 3 ska ses i ljuset av 
kommunens strukturella förutsättningar. En kommun med svåra strukturella 
förhållanden kommer ha högre kostnader för vinterväghållningen. Detta kan 
exempelvis rör sig om hur mycket väg som underhålls, vilka typer av vägar 
som underhålls, andelen som bor i tätort och storleken på kommunen. 

En annan relevant faktor är nederbördsmängden. Vi har i denna analys valt ut 
kommuner som torde ha liknande vinterförhållanden. 

Strukturella förutsättningar 
påverkar kostnaden för 
vinterväghållning
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Antal invånare 2020 enligt offentlig statistik
Grafen nedanför visar antalet invånare i jämförelsekommunerna år 2020 utifrån 
Statistiska centralbyråns statistik. Umeå är den största kommunen med cirka 130 000 
invånare. Övriga kommuner är snarlika i storlek -  mellan cirka 55 000 och 72 000 
invånare. Östersund hade 63 985 invånare i kommunen år 2020. 

Befolkning och areal

10

Landareal 2020 enligt offentlig statistik
Kommunerna i jämförelsen är geografiskt olika stora. Östersund är den minsta 
kommunen, följt av Umeå. Således är Umeå den mest folktäta kommunen i 
jämförelsen. Både Skellefteå och Örnsköldsvik är klart större. Skellefteå är ungefär tre 
gånger större än Östersund. 
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Invånare per kvadratkilometer 2020 enligt offentlig statistik
Som tidigare konstaterats är Umeå den mest tätbefolkade kommunen med 56 
invånare per kvadratkilometer. Östersund har 29 invånare per kvadratkilometer. 
Skellefteå och Örnsköldsvik är geografiskt stora kommuner relativt sin 
befolkningsmängd med 11 respektive 9 invånare per kvadratkilometer. 

Befolkningstäthet och tätortsgrad
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Tätortsgrad 2020 enligt offentlig statistik
Tätortsgraden definieras som andelen av befolkningen som bor i en tätort 
(sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare). Högst andel invånare i 
tätort har Umeå och Östersund - 90 respektive 89 procent. Örnsköldsvik har den 
lägsta tätortsgraden - 75 procent av befolkningen bor i tätort. 
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Antal meter kommunal cykel- och bilväg 2020 enligt offentlig statistik
Östersund har ett totalt 470 000 meter kommunal cykel- och bilväg, varav 65 procent 
är bilväg. Östersund har lägst antal meter kommunal bilväg av 
jämförelsekommunerna. Umeå har, trots att kommunen är ungefär lika stor som 
Östersund till ytan, både flest antal meter kommunal cykel- och bilväg.

Cykel- och bilväg i kommunen
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Antal meter kommunal cykel- och bilväg per invånare 2020 enligt offentlig statistik
Östersund har 4,8 meter bilväg per invånare och 2,6 meter cykelväg per invånare. 
Sammantaget har kommunen alltså 7,4 meter kommunal cykel- och bilväg per invånare. 
Totalt är detta lägre än Skellefteå och Örnsköldsvik, men högre än Umeå. Östersund har 
framför allt få antal meter kommunal bilväg per invånare - endast Umeå ligger lägre. 
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De strukturella förutsättningarna i en kommun påverkar kostnadsläget - detta 
gäller för samtliga kommunala verksamheter. Två kommuner med samma 
servicenivå kan ha väsentligt åtskilda kostnadslägen beroende på de 
strukturella förutsättningarna. 

I detta delkapitel har vi behandlat strukturella förutsättningar som kan anses 
vara relevanta för vinterväghållningen. 

Östersund är bland de mindre kommunerna i jämförelsen - både utifrån antalet 
invånare och storleken på kommunen. Det finns stora skillnader i geografisk 
storlek mellan jämförelsekommunerna - Skellefteå är ungefär tre gånger större 
än Östersund. 

Östersunds befolkningstäthet är lägre än i Umeå, men högre än Skellefteå och 
Örnsköldsvik. En hög andel bor inom tätort i Östersund medan fler bor i 
landsbygd i Örnsköldsvik - det skiljer 14 procentenheter mellan kommunerna. 
Tätortsgraden kan tänkas ha kostnadskonsekvenser inom vinterväghållningen 
eftersom högre ambitionsnivå ofta krävs i tätorter och att snön behöver 
transporteras från centralorter.

Östersund har lägst antal meter kommunal bilväg av jämförelsekommunerna. 
Umeå har, trots att kommunen är ungefär lika stor som Östersund till ytan, flest 
antal meter cykel- och bilväg. Även i förhållande till antalet invånare har 
Östersund få antal meter bilväg. Endast Umeå har lägre antal meter bilväg per 
invånare. Att Östersund har förhållandevis få meter kommunal väg bör ses 
som en gynnsam faktor eftersom detta torde leda till lägre kostnader för 
vinterväghållning. 

Sammanfattande iakttagelser
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Utfall och resultatutveckling 2016-2020
Kostnaderna inom vinterväghållning i Östersund ökade med 47 procent år 2018 
jämfört med föregående år. År 2019 sjönk den totala kostnaden något för att år 
2020 återgå till ungefär samma omfattning som år 2017 och 2018. Östersunds 
totala utfall för vinterväghållningen var 22,7 mnkr år 2020. 

Vinterväghållningen redovisade ett överskott år 2016 med 0,5 mnkr, men hade 
sedan dess konsekvent bedrivit verksamheten med underskott. Den största 
negativa avvikelsen redovisades år 2019 då resultatet uppgick till ett underskott 
om 11,3 mnkr. År 2018 fick ansvarig nämnd extra kommunbidrag - om inte 
tilläggsanslag tilldelats hade underskottet 2018 uppgått till 12,2 mnkr. År 2020 
minskade underskottet till 2,5 mnkr. 

I materialet vi har erhållit från GataFritid redovisas kommunbidrag och extra 
kommunbidrag för vinterväghållningen. År 2018 tilldelades ansvarig nämnd 9,8 
mnkr i extra kommunbidrag för vinterväghållningen. 

Enligt GataFritid beror negativa resultat på följande faktorer: 
• Förtätning av staden har skapat ökade kostnader med snöbortforsling då 

snön inte ryms på befintliga platser 
• Maskinpriserna har med indexregleringen stigit med 10 procent 

sista åren 
• Mer varierat klimat - temperaturen pendlar kring nollstrecket ofta vilket ger 

mer sandning, isrivning samt dyrare sandupptagning 
• Inga tillkommande medel för tillkommande ytor

Inför år 2021 erhöll tekniska nämnden utökat kommunbidrag om 5,0 mnkr mot 
bakgrund av tillkommande ytor och indexuppräkning av maskinavtal. 

Utfall och resultatutveckling för vinterväghållningen
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Vinterväghållningens kostnadsposter 2016-2020
I Östersunds kommun följs kostnadsutvecklingen upp inom 
vinterväghållningen enligt delposterna beredskap, plogning, isrivning, 
sandning, snöbortforsling, dagvattenavledning vinter, sandupptagning, 
vinterväghållning busshållplatser samt löner och overheadkostnader. 
Innan 2020 var löner och overheadkostnader inkluderat i övriga 
kostnadsposter. 
Som tidigare nämnt ökade kostnaderna för vinterväghållningen 
väsentligt i Östersunds kommun år 2018 och hölls även på en relativt 
hög nivå år 2019, för att sedan återgå till historisk normalkostnad år 
2020. År 2018 var det främst kostnaden för snöbortforsling som ökade 
- snöbortforslingen motsvarade 36 procent av totalkostnaden år 2018, 
vilket kan jämföras med 8 procent av den totala kostnaden år 2020. 

Över hela mätperioden har kostnaden för plogning varit den mest 
omfattande kostnadsposten. Kostnadsposten har dock varierat i 
omfattning under mätperioden. Mellan 2016 och 2018 ökade 
kostnaden för plogning från 7,1 till 10,7 mnkr, för att sedan minska 
2019 och 2020. År 2020 uppgick kostnaden för plogning till 4,6 mnkr 
för plogningen, vilket är det lägsta beloppet för plogning för samtliga 
år. År 2016 stod plogning för 33 procent av den totala kostnaden - 
motsvarande nyckeltal år 2020 var 20 procent. 

Även posterna sandning och sandupptagning är relativt omfattande. 
Sandupptagningen har ökat i kostnad och uppgick år 2020 till 4,4 
mnkr, vilket motsvarar 19 procent av den totala kostnaden. 

Vinterväghållningens kostnadsposter
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Andel av vinterväghållningen i intern och extern regi 2020
Respektive kostnadspost kan delas in i hur stor andel som är 
upphandlad respektive i egenproduktion. Tabellen till höger illustrerar 
hur stor andel av respektive kostnadspost som bedrivs i egenregi eller 
i extern regi år 2020. Kostnadsposterna med högst andel extern regi är 
placerade till vänster i grafen. 

I Östersunds kommun var den totala andelen i extern regi inom 
vinterväghållningen 49 procent år 2020. Högst andel i extern regi hade 
snöbortforsling (85 procent), isrivning (80 procent) och plogning (65 
procent). För kostnadsposterna beredskap och sandning så utgjorde 
hälften egenregi och andra hälften extern regi. 

Östersund har en fast avgift på 25 tkr per  entreprenör per säsong. I 
övrigt sker löpande timdebitering.

Enligt förvaltningen finns ett samband mellan väderförhållanden och 
den totala andelen som utförs i extern regi. Detta betyder att vintrar 
med tuffa väderförhållanden riskerar leda till högre totalkostnad 
eftersom fler entreprenörer behöver kontrakteras för att leva upp till de 
servicenivåer som beslutats. 

Intern och extern regi
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Kostnaderna inom vinterväghållning i Östersund ökade med 47 procent år 
2018 jämfört med föregående år. År 2019 sjönk den totala kostnaden något för 
att år 2020 återgå till samma omfattning som år 2017 och 2018. Östersunds 
totala utfall för vinterväghållningen var 22,7 mnkr år 2020. 

Vinterväghållningen har bedrivits med underskott samtliga år under 
mätperioden, förutom år 2016. Det största negativa avvikelsen redovisades år 
2019 då vinterväghållningen redovisade ett underskott om 11,3 mnkr. 
Enligt GataFritid beror negativa resultat på ökade entreprenadkostnader, 
varierat klimat som varit svårt att prognostisera samt förtätning av staden och 
tillkommande ytor som inte har kompenserats för i den centrala 
resursfördelningen från kommunfullmäktige. Inför år 2021 erhöll tekniska 
nämnden utökat kommunbidrag om 5,0 mnkr för att kompensera för 
tillkommande ytor och indexuppräkning av maskinavtal. 

Främst har negativa resultat berott på kostnadsökningar inom snöbortforsling, 
mellan 2017 till 2018 ökade snöborforslingen med 280 procent. Även plogning 
och isrivning ökade under 2018, men snöborforslingen förklara det mesta av 
den totala kostnadsökningen på 11,3 miljoner kr. 

År 2020 bedrevs 49 procent av vinterväghållningen i extern regi. Enligt 
förvaltningen finns ett samband mellan väderförhållanden och den totala 
kostnadsutvecklingen samt hur stor andel som utförs i extern regi. Enskilda år 
med ogynnsam väderlek - e.g. 2018 och 2019 - leder till att kostnaden ökar 
eftersom fler entreprenörer behöver anlitas för att nå upp till beslutade 
servicenivåer. 

Sammanfattande iakttagelser
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3. Jämförelse med liknande kommuner
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Nyckeltal kan användas som ett signalsystem för att identifiera avvikelser över 
tid i den egna kommunen - e.g. kostnadsutvecklingen för snöbortforsling år 2018 
- men att utvärdera en verksamhet utifrån nyckeltal för att bedöma 
kostnadslägets rimlighet fordrar jämförelser med andra liknande kommuner.

I denna delrapport har vi valt att fokusera på större kommuner i Norrland. Detta 
motiveras utifrån att de vädermässiga förhållandena är snarlika. Som vi tidigare 
behandlat förekommer dock skillnader mellan kommunerna i fråga om storlek 
(invånare och yta), befolkningstäthet, tätortsgrad samt omfattning av det 
kommunala vägnätet. 

I detta delkapitel genomför vi en kvalitativ jämförelse mellan Östersund, 
Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik. Vi analyserar utfalls- och resultatutveckling 
inom vinterväghållning, motivering till eventuella underskott, 
resursfördelningsprinciper, politisk ambitionsnivå, vinterväghållningens andel av 
den totala driftskostnaden, andel extern regi inom vinterväghållningen samt 
kostnaden per delpost inom vinterväghållningen. 

Syftet är att kartlägga likheter och skillnader mellan jämförelsekommunerna. 
Resultat- och kostnadsavvikelser analyseras utifrån respektive kommuns 
strukturella förutsättningar, den beslutade ambitionsnivån samt hur ersättning 
från fullmäktige sker. 

Jämförelse med liknande 
kommuner
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Resultatutveckling
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Resultatutveckling inom vinterväghållning 2018-2020 
Grafen till höger illustrerar resultatet för vinterväghållningen i jämförelse- 
kommunerna. Samtliga kommuner redovisar underskott de senaste tre åren, 
undantaget Umeå år 2020. Vi ser ett tydligt samband mellan underskotten 
respektive år. År 2019 ökar underskotten för att sedan minska år 2020. 
Örnsköldsvik sticker ut genom att successivt minska underskottet. Umeå 
redovisade det mest omfattande underskottet år 2019 om 25,3 mnkr för att 
sedan redovisa ett överskott år 2020. Följande förklaring till resultatutvecklingen 
ges av respektive kommun: 

Skellefteå
● Grundproblemet är att väglängder, förtätningar, ambitioner och budget inte 

har en tydlig koppling. Budgeten följer helt enkelt inte med stadens 
utveckling. Politikerna i fullmäktige har svårt att se sambanden.

● Ambitionsnivån bedöms inte kunna minska utan att göra avkall på 
framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet.

● År 2020 hade kommunen ovanligt mycket halkbekämpning men lite 
mindre snö.

Umeå
● Skiftande kostnader samt förändrad budget i samband med höjd 

ambitionsnivå.
● Budgeten förändrades 2019-2021 då ramen för vinterväghållning 

utökades. 2019 höjdes ramen med 9,0 mnkr, 2020 med 11,5 mnkr och 
2021 med 3,0 mnkr.

● Avgiftsmodellen ändrades från att plogning har utförts på fast pris till att 
utföras på rörligt pris.

Örnsköldsvik
● Kostnadsökningar kring halkbekämpningsmaterial då natursand inte får 

nyttjas. Nämnden har tagit beslut om att inte erbjuda allmänheten 
halkbekämpningsmaterial.

● Kostnadsökningar på grund av dyrare avtal, kommunen har bl.a. skiftat 
från fast ersättning där ett antal plogturer ingick i ytterområden till fasta 
beredskapsersättningar för ett visst antal maskiner per avtalsområde.

● Mer extremt väder med temperaturer som ofta växlar mellan plus och 
minus vilket leder till tung snö med spåriga vägar som följd.
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Budget per invånare 2020
Östersund har den lägsta budgeten för vinterväghållning per invånare av de fyra 
jämförelsekommunerna. Den budgeterade nivån år 2020 motsvarade 315 kronor per 
invånare. Den budgeterade nivån i Skellefteå och Umeå är högst - Umeås budget per 
invånare var år 2020 34 procent högre än i Östersund. 

Budget per invånare och per meter väg

22

Budget per meter kommunal cykel- och bilväg 2020
Östersunds budget i förhållande till antal meter kommunal cykel- och bilväg är lägst av 
jämförelsegrupperna. Skillnaden mot Umeå som har högst budget per meter kommunal 
cykel- och bilväg uppgår till 74 procent. 
Om Östersunds utökade kommunbidrag år 2021 om 5,0 mnkr inkluderas uppgår 
budgeten per meter kommunal cykel- och bilväg till 53 kronor. Detta är något över 
Skellefteå och Örnsköldsviks nivå år 2020, men lägre än Umeå. 
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Ersättning från fullmäktige och politisk ambitionsnivå 
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Östersunds kommunbidrag justeras med uppräkning varje år. Kompensation från 
fullmäktige utgår inte från politisk ambitionsnivå och det finns inte en definierad 
budgetnivå utifrån snömängd, politisk ambitionsnivå och befintligt avtal. Vidare finns inte 
heller någon central kompensationsmodell utifrån snömängd, politisk ambitionsnivå och 
befintliga avtal. Den ansvariga nämnden har fått kompensation i form av beviljade 
tilläggsanslag (extra kommunbidrag) år 2018 om 9,8 mnkr. År 2020 fick 
vinterväghållningen gå med ett beviljat underskott om 5,0 mnkr. 

Det övergripande kravet på vinterväghållningen är att väg ska vara framkomlig för fordon 
som normalt är tillåtna på aktuellt vägnät och att all väg ska ha sådan friktion att dessa 
fordon kan trafikera vägen säkert. Övriga politisk ambitionsnivå är följande: 

För gatu- och vägnät:
• Plogning genomförs då pågående snöfall är 7 cm eller djupare eller slutsnöat och 

5 cm eller mer 

Prioriterade gång- och cykelvägar: 
• Ploga då det fallit 4 cm nysnö och fortsätter snöa eller nysnödjupet är mer än 3 

cm

Övriga gång- och cykelvägar, gator, gångbanor, parkeringar och torg:
• Nysnö under pågående snöfall är 7 cm eller djupare eller slutsnöat och 5 cm eller 

mer
• Dagligen kontroll av behov som finns av halkbekämpning  Sandning av gång- 

och cykelvägar, torgytor, busshållplatser, gatukorsning, besvärliga backar och 
busslinjer. Sandar vid svår halka. 

Vinterväghållningens budget utgår från en rambudget där vinterväghållning har egen 
anslagsnivå. Anslaget är samma varje år. Oftast godkänns underskott då eventuella 
besparingar endast kan ske inom samma anslagsnivå och kommunen säger sig inte 
vara beredda på att sänka ambitionerna. 

Således finns inte en definierad budgetnivå utifrån snömängd, politisk ambitionsnivå 
eller befintliga avtal. Enligt kommunen ska förvaltningen bära med sig halva underskottet 
men detta efterskänks oftast. Oftast har nämnden fått full kompensation från större 
avvikelser. 

Nämnden ansvarar för snöröjning och halkbekämpning inom planlagt område för 
trafiksäkerhetens och framkomlighetens skull. 

Det finns prioriteringsordning som följande:
1. Prioriterade gång- och cykelvägar samt vägar i centrum: 

– Start vid 3-5 cm snö klara kl. 09.30 då startkriteriet uppnåtts kl. 02:30
2. Övriga gator samt gång- och cykelvägar:

– Start vid 8-12 cm snö 

Det finns en prioriteringsordning vid snöröjning: 1) plogning, 2) siktröja för säkerhet, 3) 
hyvling, 4) bortforsling. 

Sandning/grusning sker i förstahand för gång- och cykeltrafik, vid trafikljus, rondeller, 
backar och kurvor. Bostadsgator sandas/grusas endast vid extrem halka. Vid blixthalka 
och underkylt regn då allt sandas/grusas är åtgärdstiden cirka 12 timmar.

Östersund Skellefteå
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Ersättning från fullmäktige och politisk ambitionsnivå 
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Vinterväghållningens budget utgår från att nämndens budget räknas upp med index och 
sedan äskar varje nämnd för de behov som kommer direkt av tillväxt och de behov som 
är utöver tillväxt. Budget för vinterväghållning räknas som utöver tillväxt. Ambitionsnivån 
är beslutad av tekniska nämnden, fullmäktige tilldelar i sin tur medel till nämnden. 
Förvaltningen anser att budgetnivån överensstämmer med ambitionsnivån. Det finns 
inte en central kompensationsmodell utifrån snömängd, politisk ambitionsnivå och 
befintliga avtal. Nämnden kompenseras inte för negativa budgetavvikelser. 

Det finns en politiskt uttalad ambitionsnivå för när plogning ska kallas ut och när 
plogning ska vara klar. 

För gatu- och vägnät: 
• Plogning påbörjas vid nysnömängd 4–10 cm för prioriterade gator. Åtgärdstid 5 h
• Plogning påbörjas vid nysnömängd 6–14 cm för lokalgator. Åtgärdstid 8 h. 10 h 

om utkallning av prio 1 sker samtidigt

Prioriterade gång-, cykelvägar och trottoarer:
• Plogning påbörjas vid nysnömängd 3–5 cm. mellan klockan 04–19. Övrig tid 

3–10 cm. Åtgärdstid 5 h. 
• Förebyggande halkbekämpning på prioriterade gator, gång- och cykelvägar och 

trottoarer

Övriga gång- och cykelvägar och trottoarer:
• Plogning vid nysnömängd 5–14 cm. Åtgärdstid 8 h. 10 h om utkallning av prio 1 

sker samtidigt
• Halkbekämpning på gator, gång- och cykelvägar och trottoarer när halka uppstår

-

Vinterväghållningen sköts av trafik- och parkavdelningen som får sin budget via 
samhällsbyggnadsnämnden. Representanter från trafik- och parkavdelningen anser att 
budgeten behöver höjas för att man ska uppnå de poltiska målsättningarna och 
befintliga avtal. 

Inför 2021 har budgeten förstärkts med 8,0 mnkr. Avdelningen bedömer dock att en 
vinter med svåra väderförhållanden kan leda till att budgetförstärkningen inte räcker till 
mot bakgrund av den fördyring som skett i nya avtal. 

Kommunen har ingen central kompensationsmodell. Om vinterväghållningen bedrivs 
med underskott påverkas övrig verksamhet inom trafik- och parkavdelningen. År 2018 
och 2019 fick nämnden full kompensation för underskott. År 2020 beviljades ett 
extraanslag i kombination med besparingskrav.

Trafiksäkerhet ska uppnås, alla trafikanter, såsom bilister, cyklister, gående samt alla 
med någon form av funktionsnedsättning ska kunna nyttja ytor som halkbekämpats.

Startkriterium för snöröjning:

• 6 cm blötsnö och 9 cm kallsnö

Övriga bestämmelser: 
• Startkriterier för halkbekämpning är vid halkrisk
• Inställelsetid snö och halkbekämpning: max 1 timme 
• Åtgärdstid snöröjning: max 10 timmar 
• Åtgärdstid halkbekämpning är max 8 timmar. Vid utkallning så ska åtgärder först 

ske på gång och cykelbanor och huvudgator som ska vara åtgärdade inom 4h
• Sandupptagning ska vara utfört innan midsommar

Umeå Örnsköldsvik
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Total driftskostnad och driftskostnad vinterväghållning
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Driftskostnad vinterväghållning per meter kommunal cykel- och bilväg enligt 
offentlig statistik
I vinterväghållning ingår snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning, beredskap, 
markuppvärmning samt övriga kostnader vinterväghållning. Östersund har den lägsta 
driftkostnaden per meter kommunal bil- och cykelväg. Vinterväghållningens andel av totala 
driftskostnaden är högst i Östersund (64 procent) och lägst i Skellefteå (30 procent). 

Total driftskostnad per meter kommunal cykel- och bilväg enligt offentlig statistik
I total driftskostnad ingår vinterväghållning, gatubelysning, akuta beläggningsåtgärder, 
barmarksrenhållning, grönytor, trafikanordningar, trafiksignaler, konstbyggnader, 
dagvattenavledning, parkeringsverksamhet och övriga driftkostnader. Östersund har 
lägst driftkostnad per meter kommunal cykel- och bilväg, motsvarande 75 kronor per 
meter medan Skellefteå har högst kostnad. Skellefteås totala driftskostnad är 201 
procent högre än Östersund. 
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Andel i extern regi 

Total andel av vinterväghållningen i extern regi 2020
Gemensamt för samtliga jämförelsekommuner är att vissa delar av 
vinterväghållningen genomförs av extern part. 

Östersund är den kommun med lägst andel i extern regi följt av Skellefteå. 
Båda kommunerna utför ungefär hälften i extern regi. Umeå har högst andel 
i extern regi - 88 procent. 

Den totala kostnaden för vinterväghållning påverkas av hur stor andel som 
utförs i extern regi samt avtalskonstruktionen. 

I Östersunds kommun finns en fast avgift per entreprenör per säsong. I 
övrigt sker löpande timdebitering. 

I Skellefteå utgår beredskapsersättning per månad plus rörlig del för timtid. 

Umeå har fast beredskapsersättning för de maskiner som finns i avtalet 
medan alla arbeten utförs på timtid. 

Örnsköldsvik har ett avropsavtal för hela kommunen. Fast 
beredskapsersättning till entreprenör som fördelas mellan 
fastighetsavdelning, kommunala vägar, enskilda vägar, vattenbolag och 
parkering. Det finns även ett avtal för ytterområde med drift- och 
avropsavtal. 

26
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Kostnadsposter inom vinterväghållning
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Skellefteå - största kostnadsposterna inom vinterväghållning 2020
Skellefteås fem mest omfattande kostnadsposter inom vinterväghållning år 2020 var: 

• Plogning - 16,1 mnkr - 40 procent
• Sandning och halkbekämpning - 8,2 mnkr - 21 procent
• Sandupptagning - 5,7 mnkr - 14 procent
• Snöbortforsling - 3,5 mnkr - 9 procent
• Övrig vinterservice - 3,2 mnkr - 8 procent

Östersund - största kostnadsposterna inom vinterväghållning 2020
Östersunds fem mest omfattande kostnadsposter inom vinterväghållning år 2020 var: 

• Plogning - 4,6 mnkr - 20 procent
• Sandupptagning - 4,4 mnkr - 19 procent
• Sandning och halkbekämpning - 4,2 mnkr - 19 procent
• Beredskap - 2,9 mnkr - 13 procentI
• Isrivning - 2,7 mnkr - 12 procent

Beredskap - 13
Sandupptagning och sandning - 
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Kostnadsposter för jämförelsekommunerna
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Örnsköldsvik - största kostnadsposterna inom vinterväghållning 2020
Örnsköldsviks fem mest omfattande kostnadsposter inom vinterväghållning år 2020 var: 

• Halkbekämpning - 6,0 mnkr - 22 procent
• Snöröjning - 5,7 mnkr - 21 procent
• Beredskap - 3,9 mnkr - 14 procent
• Sandningssand - 3,0 mnkr - 11 procent
• Snöutlastning/snötipp - 2,8 mnkr - 10 procent

Umeå - största kostnadsposterna inom vinterväghållning 2020
Umeås fem mest omfattande kostnadsposter inom vinterväghållning år 2020 var: 

• Beredskap - 11,3 mnkr - 23 procent
• Sandning och halkbekämpning - 10,6 mnkr - 21 procent
• Plogning - 6,9 mnkr - 14 procent
• Isrivning - 6,2 mnkr - 12 procent
• Aktivitet saknas - 4,9 mnkr - 10 procent
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Vid jämförelse av kommunernas resultatutveckling ser vi ett tydligt samband 
mellan underskotten 2018-2020 - jämförelsekommunerna tenderar att följa 
varandra i resultatutvecklingen. Budgetens omfattning och principerna för 
tilldelning skiljer sig emellertid åt. Östersund utmärker sig genom att ha lägst 
tilldelad budget 2020 - både i fråga om budget per invånare och per meter 
kommunal cykel- och bilväg.

Ingen av jämförelsekommunerna har en kompensationsmodell utifrån snömängd, 
politisk ambitionsnivå och befintliga avtal. Östersund, Skellefteå och 
Örnsköldsvik upplever inte att det finns en tydlig koppling mellan förändrade 
förhållanden och budgettilldelning, medan Umeå bedömer att budgeten för 
vinterväghållning överensstämmer med ambitionsnivån. 

Östersund har erhållit extra kommunbidrag år 2018. Skellefteå godkänner i regel 
underskott. Umeå gör äskningar vid behov och har mellan 2019 och 2021 ökat 
budgeten för vinterväghållningen med 23,5 mnkr. 

Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik har detaljerade servicegarantier med angiven 
åtgärdstid, vilket inte Östersund har. Skellefteå och Umeå har intervall när 
snöröjning ska påbörjas, medan Östersund och Örnsköldsvik har angivit exakt 
vid vilka förhållanden snöröjning ska påbörjas. 

Vi bedömer att Östersund och Umeå har en jämförelsevis hög ambitionsnivå 
gällande prioriterade gång- och cykelvägar. För gatu- och vägnätet har 
Östersund högst ambitionsnivå av jämförelsekommunerna. 

Sammanfattande iakttagelser
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Jämförelse med liknande kommuner

Enligt den offentliga statistiken har Östersund den lägsta driftkostnaden per 
meter kommunal cykel- och bilväg både totalt och inom vinterväghållning. 
Vinterväghållningens andel av totala driftskostnaden är högst i Östersund (64 
procent) och lägst i Skellefteå (30 procent). 

Östersund har en förhållandevis låg andel av vinterväghållningen i extern regi. 
De flesta av kommunerna har upphandlat en kombination av fast 
beredskapsersättning och timtid som rörlig del. 

Vid jämförelse av vinterväghållningens kostnadsposter framgår att kommunerna 
inte har redovisat delposterna på ett enhetligt sätt, och således är det svårt att 
göra adekvata jämförelser. Vi noterar dock att både Östersund och Skellefteå 
lägger mest resurser på plogning, sandupptagning, sandning och 
halkbekämpning. Umeå har hög koncentration mot beredskap, vilket kan tänkas 
förklaras av att kommunen har en fast beredskapsersättning för de maskiner 
som finns i befintligt avtal med entreprenör. 

Sammantaget bedömer vi att Östersund har en hög politisk ambitionsnivå 
och relativt låga kostnader för vinterväghållningen år 2020.  



4. Slutsatser och rekommendationer
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Slutsatser
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Utifrån genomförd analys har vi kommit fram till följande slutsatser:

• Kostnaderna inom vinterväghållning i Östersund låg på en historiskt hög nivå år 2018 och 2019 
för att sedan minska år 2020 till en nivå som motsvarar tidigare års kostnader. Det har inte skett 
någon kompensation för tillkommande ytor och förtätning av staden. Budgeten för 
vinterväghållning har varit relativt konstant med inslag av extra kommunbidrag vid enskilda år. 

• Östersund är en relativt liten kommun i förhållande till jämförelsekommunerna - både i fråga om 
yta och antalet invånare. Även antalet meter kommunal väg är förhållandevis lågt, vilket främst 
förklaras av de kommunala bilvägarna. Kommunen har däremot en hög tätortsgrad, vilket kan 
leda till högre kostnader för vinterväghållningen eftersom det ofta krävs en hög ambitionsnivå i 
tätorter och snön behöver transporteras bort från centralorter. 

• Östersund har en hög politisk ambitionsnivå, relativt gynnsamma strukturella förhållanden och 
låga kostnader för vinterväghållningen.  

– Kommunen har en hög ambitionsnivå både gällande gatu- och vägnätet samt prioriterade 
gång- och cykelvägar. 

– Östersund har den lägsta driftkostnaden per meter kommunal cykel- och bilväg både totalt 
och inom vinterväghållning.
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Rekommendationer
Utifrån nämnda iakttagelser rekommenderar vi att följande åtgärder vidtas: 

• Se över grundtilldelning och tilldelningsprinciper. Förvaltningen anser att nämnden historiskt inte 
har kompenserats för tillkommande ytor och förtätning av staden. För att motivera ett framtida 
kommunbidragsförändringar rekommenderar vi förvaltningen att arbeta med detaljerade kalkyler 
för att beräkna marginaleffekten av förtätningen och tillkommande ytor. 

• Diskutera ekonomistyrningsregler inom vinterväghållningen med fullmäktige. Eftersom 
verksamhetens utfall kommer variera beroende på externa faktorer kan det finnas behov av att 
balansera resultat över tid eller skapa en modell som kompenserar för oväntade händelser. Detta 
bör beaktas för att skapa en stabil ekonomisk styrning över tid. 

• Tillse att tilldelningen speglar den politiska ambitionsnivån och se över möjligheten till att tillämpa 
intervall istället för exakta förhållanden när snöröjning ska påbörjas. Östersund har en i 
jämförelse hög ambitionsnivå inom vinterväghållningen som innehåller detaljerade instruktioner 
om när snöröjning ska påbörjas. Genom att ange breda intervall, som exempelvis Umeå 
tillämpar, ges större handlingsutrymme till professionen att göra bedömningar av vilken lösning 
som är mest kostnadseffektiv. 

• Understryk kommunens känslighet för väderförhållanden. Vinterväghållningens andel av totala 
driftskostnaden är högst i Östersund, vilket innebär att förvaltningen är extra känslig mot 
ogynnsamma väderförhållanden. 

• Se över möjligheten till att fördjupa samarbetet med jämförelsekommunerna och följa upp 
kostnadsposter inom vinterväghållningen. För närvarande genomför förvaltningen jämförelser av 
utfall, budget och strukturella förutsättningar inom vinterväghållningen. I denna analys har vi 
redogjort jämförelsekommunernas kostnadsposter inom vinterväghållningen, men eftersom 
enhetliga kategorier inte tagits fram är det svårt att dra korrekta slutsatser. Vi rekommenderar 
därför förvaltningen att ta fram enhetliga kategorier tillsammans med relevanta 
samarbetskommuner. 
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Kostverksamheten

I PwC:s analys av Östersunds kommuns ekonomiska ramar konstaterades att 
måltidskostnaden per grundskoleelev enligt räkenskapssammandraget var 
förhållandevis hög, både i förhållande till jämförbara kommuner och 
riksgenomsnittet. 

År 2020 genomförde PwC en utredning av barn- och utbildningsnämndens 
resursfördelning och analyserade bland annat måltidskostnaden. I denna analys 
konstaterades att måltidskostnaden framför allt bestod av fasta kostnader (löner, 
transport och hyra). Vår bedömning var att förutsättningar för att bedriva en 
ekonomiskt rationell kostverksamhet torde vara goda eftersom Östersund är relativt 
tätbefolkat, vilket möjliggör en effektiv köksstruktur med relativt låg kostnad för 
transporter. 

I denna fördjupade analys av kostverksamheten analyserar vi Östersunds 
kommuns kostnader för måltider i förhållande till jämförbara kommuner. 
Kommunerna som jämförs är Östersund, Skellefteå och Örnsköldsvik. De 
jämförbara kommunerna har valts ut i samråd med Östersunds kommun utifrån att 
de för närvarande har ett etablerat samarbetsnätverk. Vi har även efterfrågat 
kompletterande underlag (se appendix) men endast erhållit underlag från 
Östersund. Därför kan inte motsvarande analys som för vinterväghållningen göras. 
Utifrån de givna förutsättningarna analyserar vi skillnader avseende struktur och 
organisation.

Analysen av kostverksamheten är indelad i följande delkapitel: 

1. Strukturella förutsättningar
2. Kostverksamheten i Östersunds kommun
3. Jämförelse med liknande kommuner
4. Slutsatser och rekommendationer

Varje delkapitel avslutas med en sammanfattning. 
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1. Strukturella förutsättningar
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I likhet med övrig kommunal verksamhet kan kommunens strukturella 
förutsättningar påverka kostnaden för den service som kommunen erbjuder 
gällande måltider. Strukturen kan i detta fall bero på antalet barn och elever i 
förskola, grundskola och gymnasieskola. Detta påverkas i sin tur av hur stor 
andel av verksamheten som bedrivs i kommunal respektive enskild regi. Antal 
enheter och storleken på enheterna är också en faktor som kan påverka. 

En ytterligare faktor som bör belysas är hur måltidsverksamheten är organiserad. 
I både Östersund och jämförelsekommunerna är kostverksamheten organiserad 
i en central enhet, vilket också är den vanligaste organisationsformen bland 
kommuner2. Fördelarna med en central måltidsorganisation är t.ex. att det ger en 
bättre överblick av verksamheten, en samlad budget, ledning och styrning samt 
specialistkompetens som kan ge god service till verksamheten. Det kan 
samtidigt medföra risker och utmaningar, framför allt gällande samarbetet mellan 
måltidsverksamheten och kärnverksamheten.

 

Kostnaden för måltider 
påverkas av struktur och 
organisation
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2) Livsmedelsverket, Fakta om offentliga måltider 2018.
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Antal elever i förskola, grundskola och gymnasieskola 2019 enligt offentlig statistik
I grafen nedan redovisas Skolverkets statistik över antalet elever i de olika 
verksamheterna för jämförelsekommunerna. Skellefteå är den av kommunerna som 
under läsåret 2019/20 hade flest elever med 13 877 elever, följt av Östersund med 
13 802 elever och Örnsköldsvik med 12 284 elever. Skellefteå har flest elever inom 
grundskolan, men inom gymnasiet har istället Östersund det högsta elevantalet av 
jämförelsekommunerna. Örnsköldsvik har däremot det högsta elevantalet inom förskolan.

Strukturella skillnader inom utbildningsverksamheten
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Andel elever i kommunal och enskild regi 2019 enligt offentlig statistik
Till skillnad från jämförelsekommunerna har Östersunds kommun en lägre andel elever i 
den egna verksamheten i förskola och grundskola, men en relativt hög andel inom 
gymnasieskolan. I Östersunds kommun gick 86 procent av förskolebarnen, 84 procent 
av grundskoleeleverna och 85 procent av gymnasieeleverna i kommunens skolor. 
Motsvarande andel för Skellefteå är 95 procent inom såväl förskola som grundskola och 
85 procent inom gymnasiet. I Örnsköldsvik uppgår andelen till 90 procent i förskolan, 97 
procent i grundskolan och 82 procent i gymnasieskolan.
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I detta delkapitel har vi behandlat de strukturella och organisatoriska 
förutsättningar som kan anses påverka kostnaden för den service som 
kommunen erbjuder gällande måltider.

Östersunds kommun har totalt sett ett lägre elevantal än Skellefteå kommun, 
som är den kommun som under läsåret 2019/20 hade flest elever. Skellefteå har 
flest elever inom både grundskolan, men inom gymnasiet har istället Östersund 
det högsta elevantalet av jämförelsekommunerna. Östersund har i förhållande till 
jämförelsekommunerna en låg andel elever i den egna verksamheten inom både 
förskola och grundskola, men en relativt hög andel inom gymnasieskolan.

Sammanfattande iakttagelser
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2. Kostverksamheten i Östersunds kommun
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Kostverksamheten i Östersunds kommun

40

Kostnad för måltider i kommunal grundskola 2015-2019 enligt offentlig statistik
Kommunens kostnader för måltider inom kommunal grundskola ökade från 22,8 mnkr år 
2015 till 52,2 mnkr år 2018, vilket motsvarar en ökning med 129 procent. År 2019 sjönk 
kostnaderna till 43,9 mnkr, vilket motsvarar en minskning med ungefär 8,4 mnkr.

Motsvarande utveckling kan skönjas gällande kostnaden per elev. Mellan 2015 och 2019 
ökade kostnaden från 4 731 kronor per elev till 9 700 kronor per elev, motsvarande en 
ökning på 105 procent. År 2019 minskade kostnaderna istället till 7 983 kronor per elev. 
Störst ökning kan skönjas mellan 2017 och 2018 då kostnaderna ökade med 43 procent. 
De stora variationerna mellan åren gör att det finns anledning att se över vad som 
inkluderas i måltidskostnaden vid inrapporteringen i räkenskapssammandraget, i syfte att 
säkerställa att eventuella skillnader inte beror på att underlaget skiljer sig mellan åren.

Kommunalt anställda i köks- och måltidsarbete 2015-2019 enligt offentlig statistik
Utvecklingen av antalet anställda inom den kommunalt köks- och måltidsarbete har under 
perioden varit relativt konstant. Varken antalet anställda i termer av månadsavlönad 
personal eller årsarbetare har utvecklats i någon större utsträckning. År 2015 fanns det 
199 månadsavlönade anställda och 178 årsarbetare, samma siffra för åt 2020 uppgick till 
197 respektive 184 anställda. Den ökade kostnaden för måltider inom grundskolan bör 
således inte förklaras av att ökat antal anställda.

Statistiken avser uppgifter från Kolada.  
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Beskrivning av Östersunds
avtalsmodell för måltider 

Tidigare utgick avtalsmodellen från ett portionspris per barn/elev. Detta skapade ett 
beroende av antal portioner eftersom större förändringar av antalet elever ledde till stora 
kostnadsskillnader. Kommunen upprättade därför en ny beräkningsmodell.

När den nuvarande avtalsmodellen inom kostverksamheten inom 
utbildningsverksamheten infördes utgick man från en beräkningsmodell som byggde på 
utfall av tidigare års resultat. 

Kostnaden delas upp i två delar: 

- Råvarukostnad
- Fasta kostnader 

De fasta kostnaderna inkluderar hyra, utrustning, löner, personalomkostnader, 
transporter, miljöavgifter, städning och OH-kostnader.

Avtalet justeras årligen med ramuppräkning (enligt budgetdirektiv), kända 
verksamhetsförändringar som påverkar de fasta kostnaderna samt volymjusteringar. 
Fasta kostnader justeras utifrån faktisk förändring. Volymjusteringar beräknas enligt ett 
genomsnittspris på råvaror för näringsberäknad portion från kostsystemet utifrån olika 
åldersgrupper.

Vid årsavslut sker en avstämning av antalet serverade portioner mot det avtalade 
antalet. Eventuell differens justeras med referenspriser. Antalet portioner i avtalet 
beräknas utifrån närvaro för respektive måltid och verksamhet, som baseras på statistik 
för antalet serverade portioner tidigare år.
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Kostnader för måltider enligt avtalsmodellen

I grafen till höger redovisas kostnaden för måltider inom utbildningsverksamheten (förskola, 
grundskola och fritidshem) för år 2019 enligt underlag från Östersunds kommun. 

År 2019 uppgick kommunens totala kostnader för måltidsverksamheten inom BoU till 98,5 mnkr. Detta 
är en ökning med 13,9 mnkr sedan år 2015, då kostnaden uppgick till 84,6 mnkr.

År 2019 uppgick råvarukostnaden till 29,8 mnkr och de fasta kostnaderna till 68,8 mnkr, vilket 
motsvarar 30 respektive 70 procent av de totala kostnaderna. Av de fasta kostnaderna fördelas 52 
procent till förskolan och 46 procent till grundskolan, vilket motsvarar 37,3 respektive 31,5 mnkr. 
Inom fritidshem fördelas inga fasta kostnader.

Förskolan står för 48 procent, fritidshem för 7 procent och grundskola för 45 procent av de totala 
kostnaderna för måltider. Inom förskola uppgår kostnaden till 47,6 mnkr, varav råvarukostnaden till 
10,3 mnkr (22 procent) och den fasta kostnaden till 37,3 mnkr (78 procent). Inom fritidshem uppgår 
kostnaden till ungefär 7 mnkr, varav hela kostnaden utgörs av råvarukostnader. Inom grundskola 
uppgår kostnaden till ungefär 44 mnkr, varav råvarukostnaden till 12,5 mnkr (28 procent) och den 
fasta kostnaden till 31,5 mnkr (72 procent). Den redovisade kostnaden enligt avtalsmodellen för 
måltider inom grundskolan är ungefär 35 tkr högre än vad som redovisas i räkenskapssammandraget 
(se sida 40). 
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Kostnader för måltider enligt avtalsmodellen

Ser vi till kostnaden för måltider per barn/elev uppgick kostnaden år 2019, enligt Östersunds 
kommuns egen beräkning, till 17 106 kronor per barn i förskola, 2 747 kronor per barn i fritidshem och 
7 136 kronor per elev i grundskolan.

Det finns ingen officiell statistik avseende måltider inom förskola och således är det svårt att göra 
jämförelser. De undersökningar som genomförts av bland annat Livsmedelsverket visar att många 
kommuner inte kan ange livsmedelskostnaden för måltiderna. Av de som svarade i Livsmedelsverkets 
undersökning 2018 angav ungefär hälften att de lägger mellan 10-24 kronor på livsmedel i förskolan 
per barn och dag1. Enligt kommunens beräkning uppgår råvarukostnaden till 17 kronor per barn och 
dag, vilket ligger i mitten av spannet.

Inom grundskolan är uppgår kostnaden per elev till 7 136 kronor. Enligt statistik från Kolada, som 
bygger på kommunens redovisade kostnader i Räkenskapssammandraget, uppgick kostnaden till 
7 983 kronor (se sida 40). Skillnaden mellan den offentliga statistiken och kommunens egen 
beräkning uppgår således till 847 kronor per elev, vilket motsvarar ungefär 11 procent. I uppgiften från 
Kolada ska lokalkostnaden inte vara inkluderad, vilket den är i kommunens egen beräkning. Det 
förefaller dock vara så att lokalkostnaden är inkluderad även i kostnaden i Kolada (från 
räkenskapssammandraget) eftersom skillnaden för år 2019 endast uppgår till 35 tkr. 

Den största delen av skillnaden i kostnad per elev förklaras dock av att beräkningarna utgår från olika 
elevantal, vilket resulterar i en lägre kostnad per elev i kommunens egen beräkning jämfört med den 
offentliga statistiken. Kostnaden per grundskoleelev enligt Kolada avser ett kalenderår och utgår 
därför från medelvärdet av antalet elev den 15 oktober innevarande och närmast föregående år. År 
2019 utgick beräkningen från ett elevantal på 5 502 elever i grundskolan, vilket ska jämföras med 6 
160 elever i kommunens egen beräkning. 
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1) Livsmedelsverket, Fakta om offentliga måltider 2018.
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Antal kök per kökstyp
I grafen nedan redovisas antalet kök per kökstyp i Östersunds kommun. Kommunen har 
totalt 85 kök enligt denna sammanställning, fördelat på 48 tillagningskök, 11 
mottagningskök och 27 serveringskök. 

Kökstyper och hyreskostnader i Östersunds kommun
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Genomsnittshyra för olika kökstyper 2019
Den genomsnittliga hyran skiljer sig mellan de olika kökstyperna. I grafen nedan 
redovisas den genomsnittliga hyran för de olika kökstyperna, där statistiken utgår från 
kommunens egen sammanställning för år 20192. Högst hyreskostnad har tillagnings- 
köken, som i genomsnitt uppgick till 172 tkr. Mottagningsköken har en genomsnittlig 
hyreskostnad på 85 tkr, medan serveringssköken har en genomsnittlig hyra på 48 tkr. 

2) I kommunens sammanställning avseende hyror för år 2019 inkluderas 77 kök, vilket är 8 färre än vad kommunen uppgett i enkäten. I beräkningen av snitthyror inkluderas därför endast 77 kök.
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Hyreskostnader för tillagningsköken 2019
Till höger redovisas en sammanställning av de tio tillagningskök med högst 
hyra år 2019. Totalt sett hade tillagagningsköken i kommunen en 
genomsnittshyra på 172 tkr år 2019. 

Vi noterar att Östersunds kommun framförallt har två kök som har en 
betydligt högre hyra än de övriga tillagningsköken. Dessa är Solliden och 
Sporthallen där hyran under 2019 översteg 1 mnkr. Även Palmcrantz har en 
hyra som är betydligt högre än genomsnittet, hyran uppgick under 2019 till 
576 tkr. För övriga sju av de dyraste tillagningsköken varierar hyran mellan 
218 tkr och 338 tkr 

Sporthallen redovisar den väsentligt högsta kostnaden även med hänsyn till 
kvm med en kostnad på 9 672 kr/kvm. Den höga kostnaden förklaras enligt 
kommunen av investeringar som genomfördes under år 2016, tidigare låg 
kostnaden på ungefär 650 tkr per år.

För övriga enheter varierar kostnaden mellan 812 och 2 806 kr/kvm. 
Palmcrantz redovisar den lägsta kostnaden per kvm, medan Solliden 
redovisar den näst högsta kostnaden (efter Sporthallen) med 2 806 kr/kvm.

Hyra för de olika kökstyperna
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Hyreskostnad för mottagningskök 2019
I grafen nedan redovisas hyreskostnaden för de tio mottagningskök i kommunen som 
har högst hyra. Genomsnittshyran för mottagningskök är, som tidigare redovisat, 85 
tkr. Storsjöskolan är det mottagningskök som har högst kostnad med 135 tkr. 
Kommunen har även tre ytterligare mottagningskök där hyreskostnaden överstiger 
100 tkr, dessa är Lugnviksskolan, Fjällängsskolan och Mimergården. 

Ser vi till kostnaden per kvm varierar kostnaden mellan 527 och 1 625 kr/kvm. Brittsbo 
förskola redovisar den högsta kostnaden per kvm, men både Lugnviksskolan och 
Storsjöskolan ligger högt även sett till kostnad per kvm.

Hyra för de olika kökstyperna
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Hyreskostnad för serveringskök 2019
Nedan redovisas hyreskostnaden för de tio dyraste serveringsköken. Genomsnittshyran 
för samtliga 19 kök uppgick år 2019 till 48 tkr. Grafen visar att det finns två serverings- 
kök som har en väsentligt högre hyra än övriga och som därmed ökar den genomsnitts- 
kostnaden betydligt. Dessa är Körfältsskolan som har en hyra motsvarande 207 tkr och 
Marieby förskola som har en hyra på 128 tkr. Den höga kostnaden för Körfältsskolan 
förklaras enligt kommunen av investeringar som gjordes år 2019 samt att det är den 
enda av enheterna där MTS står för kostnaden även för matsalen.

Dessa enheter redovisar även den högsta kostnaden per kvm med 2 188 kr/kvm 
respektive 1 585 kr/kvm. För övriga enheter varierar kostnaden mellan 771 och 1 274 
kr/kvm. 
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Sammanfattande iakttagelser

Enligt den offentliga statistiken ökade kommunens kostnader för måltider inom kommunal grundskola 
från 22,8 mnkr år 2015 till 52,2 mnkr år 2018, för att sedan minska med ungefär 8,4 mnkr till år 2019. 
Utvecklingen av antalet anställda inom det kommunala köks- och måltidsarbetet har däremot varit 
relativt konstant under perioden. Den ökade kostnaden för måltider inom grundskolan bör således inte 
förklaras av att ökat antal anställda.

Enligt kommunens egen sammanställning uppgick kommunens totala kostnader måltidsverksamheten 
inom utbildningsverksamheten (förskola, grundskola och fritidshem) till 98,5 mnkr. Detta är en ökning 
med 13,9 mnkr sedan år 2015, då kostnaden uppgick till 84,6 mnkr. År 2019 avser 29,8 mnkr 
råvarukostnader och 68,8 mnkr fasta kostnader, vilket motsvarar 30 respektive 70 procent av de totala 
kostnaderna. Inom grundskolan uppgår kostnaden enligt avtalsmodellen till cirka 44 mnkr, vilket är 35 
tkr högre än vad som redovisas i räkenskapssammandraget. 

Kostnaden för måltider per grundskoleelev skiljer sig mellan den offentliga statistiken och kommunens 
egen beräkning - kostnaden är 847 kr högre i den offentliga statistiken. I den offentliga statistiken ska 
lokalkostnaden inte vara inkluderad, vilket den är i kommunens egen beräkning. Det förefaller dock 
vara så att lokalkostnaden är inkluderad även i kostnaden i Kolada eftersom skillnaden för år 2019 
endast uppgår till 35 tkr. Den största delen av skillnaden förklaras dock av att beräkningarna utgår från 
olika elevantal, vilket resulterar i en lägre kostnad per elev i kommunens egen beräkning jämfört med 
den offentliga statistiken.

Kommunen har totalt 85 kök, fördelat på 48 tillagningskök, 11 mottagningskök och 27 serveringskök. 
Den genomsnittliga hyran skiljer sig mellan de olika kökstyperna. Högst hyreskostnad har 
tillagningsköken, som i genomsnitt uppgick till 172 tkr. Mottagningsköken har en genomsnittlig 
hyreskostnad på 85 tkr, medan serveringssköken har en genomsnittlig hyra på 48 tkr. 
Hyreskostnaderna varierar dock betydligt mellan de olika köken, både totalt och gällande kostnad per 
kvm. Kostnaden per kvm varierar mellan 527 kr/kvm och 9 672 kr/kvm. 
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Jämförelse med liknande 
kommuner

I detta delkapitel genomför vi en jämförelse av ekonomi och organisation inom 
kostverksamheten mellan Östersund, Skellefteå och Örnsköldsvik. 
Jämförelsen omfattar offentliga nyckeltal, underlag från Östersund och 
samarbetsnätverket inom kostverksamheten samt en jämförande 
undersökning avseende kommunernas måltidsorganisation. Som grund för 
jämförelsen ligger undersökningen om inget annat anges.

Vi har tidigare behandlat skillnader i strukturella förutsättningar mellan 
jämförelsekommunerna. I detta delkapitel analyserar vi kostnaden för måltider 
inom grund- och gymnasieskola, antal kök och kökstyp, antal elever/brukare 
per kök och skillnader i bemanning.

Syftet är att kartlägga likheter och skillnader mellan jämförelsekommunerna. 
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Kostnad per elev för måltider

50

Kostnad per elev i gymnasiet 2019
Kostnaden per elev i gymnasieskolan skiljer sig däremot mellan kommunerna. 
Skellefteå redovisar den högsta kostnaden med 5 773 kronor per elev, följt av 
Östersund med 4 904 kronor per elev och Örnsköldsvik med 3 598 kronor per elev. 
Östersund och Skellefteå spenderar 2 135 respektive 2 221 kronor per elev för 
livsmedel, motsvarande kostnad för Örnsköldsvik är 1 315 kronor per elev. Gällande 
personalkostnader redovisar Skellefteå högst kostnader, 3 091 kronor per elev medan 
Östersund spenderar 2 580 kronor per elev och Örnsköldsvik 2 208 kronor per elev. 

Kostnad per elev i grundskolan 2019
Jämförelsen på denna sida bygger uppgifter från samarbetsnätverket. I kostnaden 
inkluderas personalkostnader, livsmedelskostnader och övriga driftskostnader. I 
jämförelsen är exempelvis lokalkostnader exkluderade.
Kostnaden per elev i grundskola är enligt jämförelsen väldigt snarlik mellan de tre 
kommunerna, både gällande den totala kostnaden och hur mycket som läggs på 
respektive kostnadspost. Östersund har ändock en något högre kostnad per elev än 
jämförelsekommunerna. Detta förklaras främst av att kommunen har en relativt hög 
kostnad för övriga driftskostnader per elev. Skellefteå har dock en högre driftskostnad per 
elev, men en lägre livsmedelskostnad, vilket sammantaget ger ett lägre kostnadsläge.
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Jämförelse av redovisad kostnad per elev i grundskolan
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Till höger redovisas en jämförelse av måltidskostnaden per elev i grundskolan utifrån 
offentlig statistik i Kolada, samarbetsnätverkets egen jämförelse och Östersunds egen 
beräkning mellan MTS och BoU enligt avtalsmodellen. 

I både uppgifterna från Kolada och nätverket är lokalkostnaden exkluderad, nätverket 
har dock exkluderat ytterligare kostnader i sammanställningen. Lokalkostnaden är 
däremot inräknad i Östersunds egen beräkning enligt avtalsmodellen.

Jämförelsen visar att Östersunds kommun har den högsta kostnaden av kommunerna 
enligt uppgifter från Kolada. Kommunens kostnad per elev överstiger kostnaden i 
Skellefteå med 1 225 kronor per elev och i Örnsköldsvik med 2 599 kronor per elev. 

För Östersund är kostnaden per elev väsentligt högre enligt uppgifter från Kolada än 
enligt nätverket, medan Skellefteå ligger på samma nivå enligt både uppgifter från 
Kolada och nätverket. I Örnsköldsvik är istället kostnaden enligt nätverket väsentligt 
högre än kostnaden enligt Kolada, trots att nätverket ska ha exkluderat fler kostnader än 
vad som bör inkluderas i uppgifterna i Kolada. 

Jämförelsen visar att analysen av kostnadsbilden påverkas avsevärt beroende på vad 
som inkluderas i måltidskostnaden samt vilket elevantal som används i beräkningen (se 
sida 43). Det är således svårt att dra några slutsatser av hur den faktiska kostnaden i 
Östersund förhåller sig till jämförelsekommunerna. Vi anser därför att det är av vikt att 
reda ut varför nätverkets egna beräkningar skiljer sig så pass mycket från den offentliga 
statistiken för att ha en trygghet i de egna beräkningarna och den offentliga statistiken i 
syfte att möjliggöra framtida jämförelser. Ett steg i detta är att kvalitetssäkra vad som 
rapporteras in i räkenskapssammandraget i syfte att säkerställa att rapporteringen inte 
varierar beroende på vem som rapporterar in informationen. 



PwC

Skillnader i antal kök och kökstyp
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Antal kommunala tillagningskök 2019
Det finns även skillnader inom vilken verksamhet de olika typerna av kök återfinns. 
I Östersund finns en majoritet av de kommunala tillagningsköken inom förskolan (32 st). 
Inom grundskolan finns 11 tillagningskök, inom gymnasieskolan finns 1 tillagningskök 
och inom äldreomsorgen finns 4 stycken tillagningskök.  

Även i Skellefteå finns en majoritet av tillagningsköken inom förskolan (46 st). Kommunen 
har även 24 tillagningskök inom grundskolan, 3 stycken inom gymnasieskolan och 7 inom 
äldreomsorgen. Örnsköldsvik har istället flest tillagningskök inom grundskolan (23 
stycken) samt 3 tillagningskök inom förskolan, 2 inom gymnasieskolan och 7 inom 
äldreomsorgen.

Antal kök per kommun och kökstyp
Mellan kommunerna finns skillnader i såväl antal kök som i fördelningen av typ av kök.
I grafen nedan redovisas antalet kommunala kök utifrån tillagnings-, mottagnings- och 
serveringskök baserat på den insamlade datan i enkäten. Jämförelsen visar att 
Östersund har 86 kök, varav 48 är tillagningskök (56 procent), 11 är mottagningskök (13 
procent) och 27 är serveringskök (31 procent). Sedan 2019 har dock Östersund stängt 
fyra av sina kök.

Östersund har fler serveringskök än jämförelsekommunerna, men färre mottagningskök. 
Skellefteå är den kommun som har flest kök med 117 stycken, varav 80 är tillagningskök 
(68 procent), 34 är mottagningskök (29 procent) och 3 är tillagningskök (3 procent). 
Örnsköldsvik har endast tillagnings- och mottagningskök. Kommunen har 35 
tillagningskök (54 procent) och 30 mottagningskök (46 procent) . 
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Skillnader i antal kök och kökstyp
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Antal kommunala mottagningskök 2019
När det gäller mottagningsköken är Östersunds den kommun som har minst till antalet 
(11 stycken). I kommunen finns 10 av 11 mottagningskök inom grundskolan och det sista 
köket inom förskolan. Skellefteå har istället 28 av 34 mottagningskök inom 
förskoleverksamheten och resterande 6 kök i grundskolan. Örnsköldsvik har 22 
mottagningskök i förskolan, 6 stycken i grundskolan och 2 stycken inom äldreomsorgen. 

Antal kommunala serveringskök 2019
Örnsköldsvik har till skillnad från både Östersund och Skellefteå inga serveringskök. 
Östersund utmärker sig genom ett högt antal serveringskök (27 st), motsvarande 31 
procent av alla kommunens kök. Kommunen har 15 serveringskök i förskolan, 11 
stycken i grundskolan och 1 i gymnasieskolan. Skellefteå har 3 serveringskök, varav alla 
inom förskoleverksamheten.  
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I grafen till höger redovisas antal barn, elever och brukare per kök. Genom att 
dividera antalet elever i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och 
äldreomsorgen med antalet kök som tillhör respektive verksamhet får vi en 
indikator på storleken på de kommunala köken. Storleken på köken påverkas av 
kommunens val av köksstruktur och hur kostverksamheten är organiserad, t.ex. 
hur många måltidstyper (frukost, lunch, mellanmål, middag, pedagogiska måltider 
etc.) och portioner köken hanterar och huruvida köket lagar mat åt andra enheter.

För förskolan har Östersund i genomsnitt 59 barn per kök, vilket är nästan dubbelt 
så många som i Skellefteå som i genomsnitt har 33 barn per kök. Det är dock 
hälften så många som i Örnsköldsvik, som generellt sett har färre kök, där det går 
130 barn per kök.

För grundskolan redovisar Östersund det lägsta antalet elever per kök med 192 
elever. Motsvarande antal är 263 elever per kök i Skellefteå och 220 elever per 
kök i Örnsköldsvik.

Inom gymnasieskolan uppger jämförelsekommunerna att det finns betydligt färre 
kök än i övriga verksamheter, varför elevantalet blir väsentligt högre per kök. 
Östersund har det högsta elevantalet per kök med 1 350 elever, följt av 
Örnsköldsvik med 857 elever och Skellefteå med 805 elever.

Inom äldreomsorgen har Östersund i genomsnitt 122 brukare per kök. Skellefteå 
har ett något högre antal med 120 brukare per kök, medan Örnsköldsvik har 
betydligt färre brukare per kök med endast 75 brukare.

Antal barn, elever och brukare per kök
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Grafen till höger beskriver skillnaden i bemanning mellan kommunerna. 
Östersund rapporterar i vår undersökning att de har 176 årsarbetare, exklusive 
timanställda). Utslaget på alla kommunens 86 kök motsvarar detta ungefär 2 
årsarbetare per kök. Skellefteå uppger att de har 284 medarbetare fördelade på 
117 kök, vilket innebär att de har 2,4 anställda per kök i genomsnitt. Örnsköldsvik 
har flest anställda per kök med 215 anställda på sina 65 kök, vilket i genomsnitt 
blir 3,3 anställda per kök. 

Östersund uppger även att de har 74 kockar inom måltidsorganisationen. 
Skellefteå uppger att de har 236 kockar och Örnsköldsvik att de har 165 kockar. 
Skellefteå har således en högre andel anställda kockar inom måltidsorganisa- 
tionen än övriga kommuner. I Skellefteå är 83 procent av medarbetarna kockar, 
medan de i Östersund endast är 42 procent av de anställda. Skillnaden mellan 
kommunerna kan även bero på skillnader i tjänstebeteckningar mellan 
kommunerna, exempelvis definitionen av kockar respektive övriga kökspersonal.

Vidare beskriver Östersund att de även har en sektorchef, verksamhetsekonom, 
kostchef, kostsamordnare, samordnare och assistent inom måltidsorganisa- 
tionen. Skellefteå beskriver att de har en måltidschef, två verksamhetschefer, en 
verksamhetsstrateg, en kostekonom och en kompetensutvecklare. Örnsköldsvik 
uppger att de har en avdelningschef, en resursplanerare sex kostutvecklare och 
en dietist. 

Utöver detta har Östersund sju enhetschefer, Skellefteå tio enhetschefer och 
Örnsköldsvik 18 enhetschefer. Östersund har således få enhetschefer i 
jämförelse. 

Skillnader i bemanning 
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Sammanfattande iakttagelser

Måltidskostnaden per elev i grundskola är enligt samarbetsnätverkets egen jämförelse väldigt snarlik mellan 
de tre kommunerna, både gällande den totala kostnaden och hur mycket som läggs på respektive 
kostnadspost. Kostnaden per elev i gymnasieskolan skiljer sig däremot mellan kommunerna, där Skellefteå 
redovisar den högsta kostnaden med 5 773 kronor per elev, följt av Östersund med 4 904 kronor per elev och 
Örnsköldsvik med 3 598 kronor per elev. 

Det finns dock skillnader i kostnaden per elev i grundskolan beroende på vilka uppgifter som ligger till grund 
för jämförelsen. Jämför vi offentlig statistik från Kolada framgår att Östersund har en jämförelsevis hög 
kostnad per elev i grundskolan, medan Skellefteå ligger på samma nivå enligt både uppgifter från Kolada och 
nätverket. I Örnsköldsvik är istället kostnaden enligt nätverket väsentligt högre än kostnaden enligt Kolada, 
trots att nätverket ska ha exkluderat fler kostnader än vad som bör inkluderas i uppgifterna i Kolada. Det är 
således svårt att dra några slutsatser av hur kostnaden i Östersund förhåller sig till jämförelsekommunerna. 
Vi anser därför att det är av vikt att reda ut varför nätverkets egna beräkningar skiljer sig så pass mycket från 
den offentliga statistiken för att ha en trygghet i de egna beräkningarna och den offentliga statistiken i syfte 
att möjliggöra framtida jämförelser. 

Mellan kommunerna finns det även skillnader i såväl antal kök som i fördelningen av typ av kök. Östersund 
har 86 kök, varav 48 är tillagningskök, 11 är mottagningskök och 27 är serveringskök. Skellefteå är den 
kommun som har flest kök med 117 kök, medan Örnsköldsvik endast har 65 kök. Östersund har fler 
serveringskök än jämförelsekommunerna, men färre mottagningskök. Det finns även skillnader inom vilken 
verksamhet de olika typerna av kök återfinns. I både Östersund och Skellefteå finns störst andel kök inom 
förskolan, medan det i Örnsköldsvik finns flest kök inom grundskolan. Ser vi till antalet elever/brukare per kök 
utmärker sig gymnasieskolan med en hög andel elever per kök. Östersund har det högsta antalet elever per 
kök i gymnasieskolan, men det lägsta antalet elever per kök i grundskolan av jämförelsekommunerna.

Vid en jämförelse av bemanning inom kostverksamheten framkommer att Östersund har det lägsta antalet 
medarbetare inom måltidsorganisationen med 176 årsarbetare. Kommunen har även det lägsta antalet 
medarbetare per kök med 2,0 medarbetare i genomsnitt. Östersund utmärker sig även genom att ha en låg 
andel anställda kockar och få enhetschefer inom måltidsorganisationen.
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Slutsatser
Utifrån genomförd analys har vi kommit fram till följande slutsatser:

• Det finns stora skillnader i kostnadsbilden mellan olika typer av beräkningar och underlag, vilket gör 
det svårt att dra några slutsatser av hur kostnadsbilden i Östersund förhåller sig till jämförelse- 
kommunerna. Utgår vi från samarbetsnätverkets egen beräkning av måltidskostnaden per elev i 
grundskolan är kostnaden väldigt snarlik mellan de tre kommunerna, både gällande den totala 
kostnaden och hur mycket som läggs på respektive kostnadspost. Jämför vi istället offentlig statistik 
från Kolada framgår att Östersund har en jämförelsevis hög kostnad per elev i grundskolan, medan 
Skellefteå ligger på samma nivå enligt både uppgifter från Kolada och nätverket. I Örnsköldsvik är 
istället kostnaden enligt nätverket väsentligt högre än kostnaden enligt Kolada, trots att nätverket 
ska ha exkluderat fler kostnader än vad som bör inkluderas i uppgifterna i Kolada. Vi anser därför 
att det är av vikt att reda ut varför nätverkets egna beräkningar skiljer sig så pass mycket från den 
offentliga statistiken för att ha en trygghet i de egna beräkningarna och den offentliga statistiken i 
syfte att möjliggöra framtida jämförelser. 

• Samtliga jämförelsekommuner har en central måltidsorganisation. Mellan kommunerna finns det 
dock skillnader i såväl antal kök som i fördelningen av typ av kök. Östersund har 86 kök, varav 48 
är tillagningskök, 11 är mottagningskök och 27 är serveringskök. Tillagningsköken har i genomsnitt 
en betydligt högre hyreskostnad än mottagnings- och serveringsköken, även om de finns stora 
skillnader mellan de enskilda köken. Skellefteå är den kommun som har flest kök med 117 kök, 
medan Örnsköldsvik endast har 65 kök. Östersund har fler serveringskök än jämförelse- 
kommunerna, men färre mottagningskök. Det finns även skillnader inom vilken verksamhet de olika 
typerna av kök återfinns. I både Östersund och Skellefteå finns störst andel kök inom förskolan, 
medan det i Örnsköldsvik finns flest kök inom grundskolan. Ser vi till antalet elever/brukare per kök 
har Östersund det högsta antalet elever per kök i gymnasieskolan, men det lägsta antalet elever per 
kök i grundskolan av jämförelsekommunerna.

• Den egna jämförelsen visar att Östersund, Skellefteå och Örnsköldsvik har en liknande 
kostnadsnivå trots skillnader i struktur. Det finns därför fog att fundera över vad som ligger till grund 
för valet av jämförelsekommuner och vara av intresse att även jämföra hur strukturen och 
organisationen inom kostverksamheten ser ut i kommuner med liknande strukturella förutsättningar.

58



PwC

Rekommendationer

Utifrån nämnda iakttagelser rekommenderar vi att följande åtgärder vidtas: 

• Utred vad som ligger till grund för skillnaderna mellan kommunens egna beräkningar, nätverkets 
beräkningar och den offentliga statistiken gällande måltidskostnader i syfte att skapa trygghet i 
beräkningarna och möjliggöra framtida jämförelser.

• Genomför en fördjupad analys av kostverksamheten inom befintligt nätverk. För närvarande följs 
kostnaden per elev upp inom grundskolan och gymnasieskolan. I kostnaden har bland annat 
lokaler och transporter exkluderats. Vi rekommenderar förvaltningen att genomföra en utökad 
analys som även omfattar förskola och äldreomsorg. Vidare bör analysen ta hänsyn till ytterligare 
kostnadsposter såsom lokaler och transporter inom kostverksamheten. 

• Se över möjligheten att genomföra jämförelser med kommuner som har en liknande struktur 
och/eller andra kostnadsnivåer. Kommunen kan exempelvis jämföra sig med strukturellt liknande 
kommuner inom respektive verksamhet eller kommuner som redovisar en låg kostnadsnivå som 
ett best practice i syfte att se hur struktur och organisation skulle kunna ses över.
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Enkätfrågor - vinterväghållning
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Avtalskonstruktion

● Beskriv kortfattat avtalskonstruktionen (exempelvis fast/rörlig del) med befintlig entreprenör och kostnaden 
för respektive del år 2020. 

● Beskriv kortfattat vilka delar av vinterväghållningen som är i extern respektive egen regi och ungefärlig 
procentuell fördelning.

Ekonomi

● Vad uppgick budgetavvikelsen till för vinterväghållning 2018, 2019 och 2020? Förklaringar till 
budgetavvikelse utöver snömängd, exempelvis förändrad ambitionsnivå/förtätning/tillkommande ytor/byte 
av leverantör?

● Driftskostnad för vinterväghållning på delposter 2020 - exempelvis plogning, isrivning, sandning, 
snöbortforsling, dagvattenavledning vinter, sandupptagning, beredskapskostnader?

Politisk ambitionsnivå

● Finns en politiskt uttalad ambitionsnivå för snöröjning (exempelvis att stadskärnans huvudgator, gång- och 
cykelnätet samt parkeringsplatser ska påbörjas vid x cm snö och avslutas inom y timmar från att snöfallet 
upphört.)?  

● Finns en politiskt uttalad ambitionsnivå för övriga delar inom vinterväghållningen såsom halkbekämpning, 
snöbortforsling, sandupptagning etc.?

Ersättning från fullmäktige

● Hur sker resursfördelning från fullmäktige?
● Har hänsyn tagits till politisk ambitionsnivå i kompensationen från fullmäktige? 
● Finns en definierad budgetnivå utifrån snömängd, politisk ambitionsnivå och befintliga avtal? 

○ Hur hanteras eventuella underskott löpande under året, exempelvis budgettillskott?
● Finns en central kompensationsmodell utifrån snömängd, politisk ambitionsnivå och befintligt avtal 

(exempelvis en beräkning av vad avvikande snömängd från ett normalår resulterar i)
● Har ansvarig nämnd fått full kompensation för större avvikelser?

Övrigt

Övrig information och erfarenheter kring vinterväghållningen mottages tacksamt. Ni får gärna skicka eventuella 
egna analyser av vinterväghållningen som ni har genomfört. 
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Enkätfrågor - kostverksamheten
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Avtalskonstruktion

● Är den upphandlade kostverksamheten fördelad per verksamhetsområde och/eller delar av verksamhetsområden (exempelvis förskolan och/eller vissa enheter inom förskolan) 
● Beskriv kortfattat avtalskonstruktionen med befintliga entreprenörer och kostnaden för respektive verksamhetsområde/del år 2020. 

Organisation

● Hur är kostverksamheten organiserad (ansvarar respektive beställarnämnd för verksamheten eller finns en central enhet)?
● Antal kommunala tillagningskök 2019 fördelat på grundskolan och gymnasiet?
● Antal kommunala mottagningskök 2019 fördelat på grundskolan och gymnasiet?  
● Antal kommunala servicekök 2019 fördelat på grundskolan och gymnasiet?  

Ekonomi

● Vad uppgick budgetavvikelsen till för kostverksamheten 2017, 2018 och 2019? Förklaringar till budgetavvikelse?
● Total kostnad för kostverksamhet per elev inom grundskolan inklusive förskoleklass och gymnasiet 2019?

○ Kostnad för upphandlad kostverksamhet per elev inom grundskolan inklusive förskoleklass och gymnasiet 2019? 
○ Kostnad för kommunal kostverksamhet per elev inom grundskolan inklusive förskoleklass och gymnasiet 2019?

● Hur stor andel av den kommunala kostverksamheten avser fast kostnad (personal och lokaler) och hur stor andel avser rörlig kostnad (råvaror) 2019? 
● Hur stor andel av kostverksamheten är i extern regi (omsättning)?
● Beskriv kortfattat vilka delar av kostverksamheten som är i extern regi.

Politisk ambitionsnivå

● Finns en politiskt uttalad ambitionsnivå för kostverksamheten (exempelvis andel ekologiska råvaror eller andel matsvinn)?  

Ersättning från fullmäktige

● Hur sker resursfördelning från fullmäktige?
● Har hänsyn tagits till politisk ambitionsnivå i kompensationen från fullmäktige? 
● Har ansvarig nämnd/beställarnämnd fått full kompensation för större avvikelser avseende kostverksamheten?

Övrigt

Övrig information och erfarenheter kring kostverksamheten mottages tacksamt. Ni får gärna skicka eventuella egna analyser av kostverksamheten som ni har genomfört. 
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Budget 2020

Invånare totalt 

(2021)

Andel av 

befolkning 

inom tätort 

(2018)

Inom 

tätort 

(2018)

Budget/ 

invånare

Vägmeter 

bilväg 

(2021)

Vägmeter 

cykel (2021)

Budget/met

er bilväg 

totalt

Budget/meter 

bil och cykel 

väg totalt

Örnsköldsvik 20 220 000 kr           55 998 75% 41 999 361 kr          392 973,0 84 208,5 51,5 kr         42,4 kr              

Östersund 20 205 300 kr           63 779 89% 56 763 317 kr          300 484,8 150 242,4 67,2 kr         44,8 kr              

Skellefteå 30 000 000 kr           72 589 81% 58 797 413 kr          421 793,4 168 000,0 71,1 kr         50,9 kr              

Boden 14 899 500 kr           28 080 84% 23 587 531 kr          197 267,0 90 179,2 75,5 kr         51,8 kr              

Piteå 20 000 000 kr           42 281 83% 35 093 473 kr          282 632,8 101 241,6 70,8 kr         52,1 kr              

Östersund 2021 25 205 300 kr           63 780 89% 56 764 395 kr          300 484,8 150 242,4 83,9 kr         55,9 kr              

Gävle 41 242 000 kr           102 418 94% 96 273 403 kr          482 894,4 241 447,2 85,4 kr         56,9 kr              

Sundsvall 35 000 000 kr           99 449 88% 87 515 352 kr          424 883,0 167 977,0 82,4 kr         59,0 kr              

Luleå 44 100 000 kr           78 105 90% 70 295 565 kr          449 326,0 193 675,0 98,1 kr         68,6 kr              

Umeå 55 001 000 kr           128 901 90% 116 011 427 kr          462 796,0 275 176,0 118,8 kr       74,5 kr              

Östersund (ny riktlinje) 36 000 000 kr           64 324 89% 57 248 560 kr          309 627,1 164 833,0 116,3 kr       75,9 kr              
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Luleå 44 100 000 kr           78 105 90% 70 295 565 kr          449 326,0 193 675,0 98,1 kr         68,6 kr              



 
 

Handläggare 

Jonas Selberg 
Administrativ samordnare 

Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse 
Sida 
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Igångsättning investering över 10 mnkr - 

Underhållsbeläggning 

Sammanfattning av ärendet 

Igångsättningstillståndet avser projekt 92107. Beräknad investeringskostnad är  
11 mnkr och tas från beslutad investeringsbudget för år 2022. 

Då igångsättning av investeringsprojektet överstiger 10 mnkr har tekniska nämnden 
i uppdrag att fatta beslut i ärendet.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska nämnden beviljar igångsättning av investeringsprojekt inom budget 
avseende projekt Underhållsbeläggning, med projektnummer 92107, till en kostnad 
av 11 mnkr.  

Underlag för beslut 

 Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-03-22 

 Beslutad investeringsbudget för år 2022 

Beslutet skickas till  

 Sektorchef, sektor GataFritid 

 Enhetschef, Per Berlén sektor GataFritid 

Bakgrund 

Igångsättningstillståndet avser projekt 92107 - Underhållsbeläggning.   

Syftet är att underhålla beläggningen på våra gator m.m. Detta görs varje år inför 
beläggningssäsongen. 



 
 

Handläggare 

Jonas Selberg 
Administrativ samordnare 
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Beräknad investeringskostnad är 11 mnkr och tas från beslutad investeringsbudget 
för år 2022. 

 

 

Underskrifter 

Örjan Jervidal  

Förvaltningschef 

Tore Åberg 

Sektorchef 

 



 
 

Handläggare 

Jonas Selberg 
Administrativ samordnare 
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Igångsättning investering över 10 mnkr - 

Cykelväg Bergsgatan 

Sammanfattning av ärendet 

Igångsättningstillståndet avser projekt 92082. Beräknad investeringskostnad är  
18 mnkr och tas från beslutad investeringsbudget för år 2022. 

Då igångsättning av investeringsprojektet överstiger 10 mnkr har tekniska nämnden 
i uppdrag att fatta beslut i ärendet.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska nämnden beviljar igångsättning av investeringsprojekt inom budget 
avseende projekt Cykelväg Bergsgatan, med projektnummer 92082, till en kostnad 
av 18 mnkr.  

Underlag för beslut 

 Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-03-22 

 Beslutad investeringsbudget för år 2022 

Beslutet skickas till  

 Sektorchef, sektor GataFritid 

 Enhetschef, Per Berlén sektor GataFritid 

Bakgrund 

Igångsättningstillståndet avser projekt 92082 - Cykelväg Bergsgatan.   

Syftet är att fortsätta byggnationen av cykelväg Bergsgatan, som är en del av det 
Stadsmiljöavtal som söktes och beviljades 2018. Kostnader finns mot projektet. 
 



 
 

Handläggare 

Jonas Selberg 
Administrativ samordnare 
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Beräknad investeringskostnad är 18 mnkr och tas från beslutad investeringsbudget 
för år 2022. 

 

 

Underskrifter 

Örjan Jervidal  

Förvaltningschef 

Tore Åberg 

Sektorchef 

 



 
 

Handläggare 

Jonas Selberg 
Administrativ samordnare 
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Igångsättning investering över 10 mnkr –  

Gång- och cykelväg Storsjö strand 

Sammanfattning av ärendet 

Igångsättningstillståndet avser projekt 92081- Gång- och cykelväg Storsjö strand. 
Beräknad investeringskostnad är 36 mnkr och tas från beslutad investeringsbudget 
för år 2022. 

Då igångsättning av investeringsprojektet överstiger 10 mnkr har tekniska nämnden 
i uppdrag att fatta beslut i ärendet.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska nämnden beviljar igångsättning av investeringsprojekt inom budget 
avseende projekt Gång- och cykelväg Storsjö strand, med projektnummer 92081, 
till en kostnad av 36 mnkr.  

Underlag för beslut 

 Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-03-22 

 Beslutad investeringsbudget för år 2022 

Beslutet skickas till  

 Sektorchef, sektor GataFritid 

 Enhetschef, Per Berlén sektor GataFritid 



 
 

Handläggare 

Jonas Selberg 
Administrativ samordnare 
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Bakgrund 

Igångsättningstillståndet avser projekt 92081 - Gång- och cykelväg Storsjö strand.   

Igångsättningen avser investeringskostnader kopplade till byggnationen av gång- 
och cykelbron över järnvägsstationen i Östersund, mellan Österängsparken och 
Storsjö strand. Investeringen är kopplad till projekten inom Stadsmiljöavtalet 
Trafikverket (TRV) 2018 28330. 
Beräknad investeringskostnad är 36 mnkr och tas från beslutad investeringsbudget 
för år 2022. 

 

 

Underskrifter 

Örjan Jervidal  

Förvaltningschef 

Tore Åberg 

Sektorchef 

 



 
 

Handläggare 

Jenny Florberger 
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Anvisning av plats för lämnande av mat- och 

restavfall  

Sammanfattning av ärendet 

Teknisk förvaltning anser inte att sophämtning längs Utsiktsvägen kan ske på ett 
säkert sätt på grund av vägens branta lutning. Genom att anvisa fastighetsägarna att 
lämna sitt mat- och restavfall vid föreslagen plats kan sophämtning ske på ett säkert 
sätt. Genom att beslutet verkställs omgående kommer nästa sophämtning att ske vid 
anvisad plats 2022-04-28. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden avskriver det av Länsstyrelsen återförvisade beslutet, 
daterat 2022-02-23, om anvisad hämtplats för rest- och matavfall. 
 

2. Tekniska nämnden beslutar att, med stöd av 17 § Lokala föreskrifter om 
avfall för Östersunds kommun, anvisa plats som redovisas i Karta anvisad 
plats, som annan plats för lämnande och hämtande av mat- och restavfall 
från fastigheterna Högsved 9, Högsved 8, Högsved 7, Högsved 6, Högsved 
11, Vidablick 1, Vidablick 2 och Fläsklådan 12 med adresserna 
Utsiktsvägen 3, 4, 5,7, 8, 9A, 9B och 10. Beslutet verkställs efter 
delgivning även om det överklagas, enligt 35 § Förvaltningslagen 
(2017:900). 

 
3. Paragrafen förklaras direktjusterad.  

Underlag för beslut 

 Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-03-23 

 Karta anvisad plats 

 Information till Utsiktsvägen_2022-03-01 

 Inkomna synpunkter från fastighetsägare vid Utsiktsvägen 

 Utredning av alternativ för sophämtning längs Utsiktsvägen 

 Beslut, Länsstyrelsen, 2022-02-23 



 
 

Handläggare 

Jenny Florberger 
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 Beslut om provisorisk upphämtningsplats, 2021-12-17 

 Lokala föreskrifter om avfall för Östersunds kommun 

 

 

Beslut med bilagor skickas med REK till  

 Fastighetsägare till Fläsklådan 1, Högsved 10, Högsved 9, Högsved 8, 
Högsved 7, Högsved 6, Högsved 11, Vidablick 1, Vidablick 2 och 
Fläsklådan 12 

Beslut med bilagor skickas till  

 Enhetschef Avfall Återvinning 

 Arbetsledare Avfall Återvinning, Insamling 

Bakgrund 

Från fastigheterna Högsved 9, Högsved 8, Högsved 7, Högsved 6, Högsved 11, 
Vidablick 1, Vidablick 2 och Fläsklådan 12 med adresserna Utsiktsvägen 3, 4, 5,7, 
8, 9A, 9B och 10 hämtas idag mat- och restavfall. Hämtningen har dock inte kunnat 
ske på ett säkert sätt på grund av vägens beskaffenhet. Förvaltningen har under en 
längre tid gjort avsteg från avfallsföreskrifterna för att hålla en hög servicenivå. 

Dialog med boende för att hitta lösningar för hämtning av avfall har pågått sedan 
mars 2021. Dialog har förts genom mail, telefonsamtal och brevutskick utan att 
hitta en gemensam lösning. Boende har gjort tydligt att de inte vill ha någon 
gemensam uppsamlingsplats utan att hämtning ska ske vid fastighetsgräns.  

Tekniska nämnden gav den 2021-09-01 förvaltningen i uppdrag att utreda alternativ 
för hur hämtning av sopkärl längs Utsiktsvägen kan ske vid tomtgräns på ett säkert 
sätt, se Utredning av alternativ för sophämtning längs Utsiktsvägen. 

Tekniska nämnden beslutade efter förvaltningens utredning 2021-11-25 att ”ingen 
hämtning kan ske vid tomtgräns på Utsiktsvägen samt ger förvaltningen i uppdrag 
att utreda var en gemensam hämtplats för sopkärl kan anordnas.” 

Avfall Återvinning tog sedan ett beslut om att ordna en tillfällig hämtplats mellan 
adresserna Utsiktsvägen 1 och 3, ett beslut som upphävdes av Länsstyrelsen  
2022-02-23. 



 
 

Handläggare 

Jenny Florberger 
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Information om förslag om anvisning av plats skickades ut till berörda  
2022-03-01. Det har inkommit yttranden på utsänd information från berörda 
fastighetsägare i ärendet, se Inkomna synpunkter från fastighetsägare vid 
Utsiktsvägen. 
 

Motivering 

Teknisk förvaltning bedömer att Utsiktsvägen inte är farbar i den mening som 
avfallsföreskrifterna § 17 anger (se Lokala föreskrifter om avfall för Östersunds 
kommun) 

Utsiktsvägen på Frösön är mycket brant, vintertid är friktionen för låg och det 
innebär en alltför stor risk att sopbilen tappar fäste och glider ned. Vägens lutning 
gör också att fordonets varningssystem meddelar föraren att stanna fordonet vid 
trafikering av den övre delen av Utsiktsvägen. Med dagens upplägg tvingas föraren 
även att backa en lång sträcka med brant lutning. Backning är inte tillåtet enligt 
avfallsföreskrifterna, se § 17.  

Påkörningsolyckor och tillbud i samband med avfallshämtning inne i 
bostadsområden har tidigare skett och backning är i detta sammanhang ett 
högriskmoment. Enligt Arbetsmiljöverket ska backning på hämtningsplatser 
undvikas på grund av olycksrisken. Hämtningen har hittills skett under hög 
anspänning med oro för att olyckor ska ske.  

Förvaltningen har utrett om anläggande av en vändplan skulle möjliggöra hämtning 
vid fastighetsgräns men kommit fram till att en vändplan inte kommer att 
tillfredsställa kraven om en säker och körbar väg då huvudorsaken till att hämtning 
inte kan ske vid fastighetsgräns är vägens lutning och att inget av verksamhetens 
hämtningsfordon klarar av lutningen på ett säkert sätt. 

Den anvisade platsen ligger ca 150 m från den fastighet som får längst sträcka att 
lämna sitt avfall. Förvaltningen anser att avståndet är rimligt.  

Enligt 35 § Förvaltningslagen (2017:900) så får en myndighet verkställa ett beslut 
omedelbart om ett väsentligt enskilt eller allmänt intresse kräver det. Teknisk 
förvaltning anser det vara motiverat att beslutet verkställs omedelbart för att 
förbättra arbetsmiljön för personalen som hämtar avfallet. 

  



 
 

Handläggare 

Jenny Florberger 
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Kommunicering 

Inför beslut har ett underlag med stöd av § 25 förvaltningslagen kommunicerats 
med boende på adresserna Utsiktsvägen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9A och 9B. Se 
Information till Utsiktsvägen_2022-03-01. 

Boende på adresserna Utsiktsvägen 2, 3 och 8 har skriftligen svarat på översänt 
underlag (Inkomna synpunkter från fastighetsägare vid Utsiktsvägen)  

Förvaltningen vidhåller bedömningen om att hämtning inte går att utföra vid 
fastighetsgräns längs Utsiktsvägen. 

 

Genomförande  

Vid den anvisade hämtplatsen ska boende på ovan nämnda adresser dra ner sina 
kärl på hämtningsdagen för att sedan dra upp kärlen till den egna fastigheten efter 
tömning. Platsen kommer att ställas i ordning för ändamålet under kommande 
barmarksperiod. Ansvar för hämtplatsen avseende drift och underhåll som t. ex 
snöröjning och halkbekämpning kommer att ligga på Teknisk förvaltning. Ett 
arrendeavtal har upprättats med fastighetsägarna på fastigheten Högsved 8. 

Startdatum för hämtning från anvisad plats blir 2022-04-28. 

 

 

Underskrifter 

Örjan Jervidal 

Förvaltningschef 

Kristina Kenning Östling 

Sektorchef  
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Hur man överklagar 

Du kan begära att Tekniska nämndens beslut överprövas  

Hos vem ska beslutet överklagas? 

Tekniska nämndens beslut kan skriftligen överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands 
län 

Vem ska jag skicka överklagandet till? 

Ni ställer skrivelsen till länsstyrelsen men skickar den till: 

E-post: tekniskanamnden@ostersund.se 

Papperspost: Östersunds kommun, Tekniska nämnden, 831 82, Östersund 

Hur lång tid på mig har jag att överklaga? 

Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av 
beslutet. 

Hur man utformar sitt överklagande 

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). 

Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska 
ändras. Om du har handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt bör dessa 
bifogas överklagandet. Uppge också ditt namn, fullständig adress, eventuell e-
postadress samt telefonnummer om vi behöver kontakta dig för eventuella frågor. 

Måste jag underteckna mitt överklagande? 

Ja, antingen via underskrift med namnförtydligande på papper eller via e-post där 
det tydligt framgår vem som är avsändare. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i 
original skickas med.  

 

Om du har frågor, kontakta Kundcenter via 063-14 30 00 eller via e-post: 
kundcenter@ostersund.se 

 



Bilaga 1: Karta anvisad plats, Högsved 8   

 

Placering, anvisad plats   

Följande koordinater visar placering för anvisad hämtplats (ungefärlig mittpunkt) 

SWEREF99 14 15: 167192.79, 7008905.50 

Bilder över den anvisade platsens placering 

 

 

  

 

 



  Datum: 2022-03-01. Diarienummer:  00268-2021 
 

 

Till: 

XX 

 

 

Hej! 

 

Vi vill med denna information berätta om vad som händer efter Länsstyrelsens beslut (2022-02-23) 

om att upphäva Avfall Återvinnings beslut om anvisad hämtplats för rest- och matavfall  (2021-12-

17) och återförvisa ärendet till teknisk nämnd för fortsatt handläggning. 

 

Bakgrund 

Teknisk förvaltning har gjort bedömningen att avfall inte kan hämtas på ett säkert sätt vid 

fastighetsgräns vid följande adresser: Utsiktsvägen 3, 4, 5,7, 8, 9A och 9B. 

Fastigheternas belägenhet är sådan att vägen inte är farbar i den mening som anges i 

avfallsföreskrifterna § 17. Utsiktsvägen på Frösön är mycket brant, medellutningen är ca 13 % och 

den maximala lutningen på körsträckan är hela 16 %. Vintertid är det inte möjligt att backa upp och 

friktionen är för låg och det innebär en alltför stor risk att bilen tappar fäste och glider ned. Då vägen 

saknar vändplan tvingas bilen sommartid backa ca 150 meter. Vägens lutning gör också att fordonets 

varningssystem meddelar föraren att stanna fordonet vid trafikering av den övre delen av 

Utsiktsvägen. Backning är inte tillåtet enligt avfallsföreskrifterna, se § 17. I detta fall har 

förvaltningen under en längre tid frångått denna regel för att hålla en hög servicenivå. 

Tekniska nämnden gav den 2021-09-01 förvaltningen i uppdrag att utreda alternativ för hur 

hämtning av sopkärl längs Utsiktsvägen kan ske vid tomtgräns på ett säkert sätt, se bifogad 

tjänsteskrivelse daterad 2021-11-16 för utredning. 

Tekniska nämnden beslutade efter förvaltningens utredning den 25/11-2021 att ” ingen hämtning 

kan ske vid tomtgräns på Utsiktsvägen samt ger förvaltningen i uppdrag att utreda var en gemensam 

hämtplats för sopkärl kan anordnas.” 

Avfall Återvinning tog sedan ett beslut om att ordna en tillfällig hämtplats mellan adresserna 

Utsiktsvägen 1 och 3, ett beslut som nu upphävts av Länsstyrelsen. 
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Vad händer nu? 

Teknisk förvaltning avser att lägga fram ett förslag till beslut till Teknisk nämnd den 2022-04-13. 

Förslaget innebär att boende på adresserna Utsiktsvägen 3, 4, 5,7, 8, 9A och 9B ska lämna sitt rest- 

och matavfall till anvisad plats, se karta nedan.  

Förslaget innebär att boende på ovan nämnda adresser ska dra ner sina kärl till anvisad plats på 

hämtningsdagen för att sedan dra upp kärlen till den egna fastigheten efter tömning. Platsen 

kommer att ställas i ordning för ändamålet under kommande barmarksperiod, troligen behöver 

marken jämnas ut och fyllas ut med grus. Ansvar för hämtplatsen avseende drift och underhåll som 

t. ex snöröjning och halkbekämpning kommer att ligga på Teknisk förvaltning.  Ett arrendeavtal avses 

att upprättas med fastighetsägarna på fastigheten Högsved 8.  

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen via e-post till avfallatervinning@ostersund.se alternativt 

via post till: Östersunds kommun, Teknisk förvaltning/Avfall Återvinning, 831 82 Östersund. Svar ska 

ha inkommit senast den 15 mars. I de fall du nyttjar ett ombud för att föra din talan ska detta styrkas 

med en fullmakt enligt 15§ Förvaltningslagen.  

Sophämtning vid fastighetsgräns i väntan på nytt beslut 

För att lösa hämtning vid fastighetsgräns kommer vi, från och med v. 9, att använda oss av ett 

mindre servicefordon. Vi kommer att hämta kärlen vid din fastighet för att sedan köra dem till en 

plats där vi kan tömma kärlen i vår sopbil. De tomma kärlen transporteras sedan upp till din fastighet 

igen med vår servicebil. För att kunna genomföra detta på ett säkert sätt, utifrån ett 

arbetsmiljöperspektiv, kommer vi att behöva köra in på din infart.  

 

 

 

mailto:avfallatervinning@ostersund.se
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Mvh Avfall Återvinning 
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Utredning av alternativ för sophämtning längs 

Utsiktsvägen 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda alternativ för hur 
hämtning av sopkärl längs Utsiktsvägen kan ske vid tomtgräns på ett säkert sätt. 
Teknisk förvaltning har utrett frågan. Utifrån de fordon och arbetsmiljöföreskrifter 
som gäller i Östersunds kommun så kan verksamheten inte hämta avfallet vid 
tomtgräns på ett säkert sätt. Förvaltningen har undersökt vilken prestanda och 
fysiska förutsättningar som gäller för enhetens insamlingsfordon. Det kan 
konstateras att ingen av verksamhetens sopbilar klarar av att trafikera Utsiktsvägen 
på ett säkert sätt på grund av den branta lutningen. Ett alternativt fordon skulle 
kunna klara att ta sig uppför Utsiktsvägen men förvaltningen bedömer att en sådan 
investering inte är vare sig ekonomiskt eller miljömässigt försvarbar.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ingen hämtning kan ske vid tomtgräns på 
Utsiktsvägen samt ger förvaltningen i uppdrag att utreda var en gemensam 
hämtplats för sopkärl kan anordnas. 

Underlag för beslut 

Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-11-05 

Beslutet skickas till  

 Enhetschef Avfall Återvinning, Jenny Florberger  

 Arbetsledare Avfall Återvinning, Hans Karlsson  

 Talesperson för boende på Utsiktsvägen 
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Bakgrund 

Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda alternativ för hur 
hämtning av sopkärl längs Utsiktsvägen kan ske vid tomtgräns på ett säkert sätt.  

Idag används sidlastande bil vid hämtning på Utsiktsvägen. Denna bil kan inte ta 
sig upp för Utsiktsvägen på vintern och har även svårigheter under sommartid när 
optimala vägförhållanden råder. Fordonet är inte tillverkat för att klara så tuff 
lutning, något som bilens varningssystem indikerar. Det är risk att bilen förlorar 
väggrepp och att bilen får mekaniska problem. 

Är en baklastande bil ett alternativ? Verksamheten har tittat på de senast inköpta 
bilarna och vad de har för tekniska möjligheter. Den maximala lutningen på 
Utsiktsvägen är 16 grader. Maximal backtagningsförmåga, med den drivlina vi har, 
är 14 grader. I bilden nedan ses de fysiska förutsättningarna för en baklastande bil. 

 

Rent fysiskt är verksamhetens baklastande bilar begränsade till att kunna trafikera 
vägar med lutning på 10 grader om man kör framåt och 16 grader vid backning. En 
baklastande bil är alltså inget lämpligt alternativ utifrån dess tekniska 
förutsättningar. Om man ändå skulle ta sig upp med en sådan bil så behöver vi 
beakta arbetsmiljön för våra miljöarbetare. I våra lokala föreskrifter har vi angett en 
maximal lutning på 1/12 för dragning av kärl, d.v.s. 8,3 grader. Att dra fram tunga 
sopkärl från tomtgräns till sopbil där det lutar innebär alltid en risk för 
miljöarbetarna, både utifrån belastning samt halkrisk.  

Verksamheten bedömer att det behövs en helt annan typ av fordon för att ta sig upp 
till Utsiktsvägen. Ett fordon med allhjulsdrift och en bättre förmåga att ta sig fram 
längs branta vägar. Detta sekundära fordon kräver också en anpassning med 
påbyggnad och lyftarm liknande dagens sidolastare.  



 
 

Handläggare 

Jenny Florberger 
Enhetschef 

Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse 
Sida 

3(3) 
Datum 

2021-11-16 
Diarienummer 

TN 00268-2021 
  

 

 

Om verksamheten skulle komplettera fordonsparken med ett fordon enligt stycket 
ovan finns möjlighet att ta sig fram på svårframkomliga hämtställen. Dock bör en 
sådan eventuell investering ställas i proportion mot nyttan. Verksamheten har under 
många år arbetat med att effektivisera sophämtningen både på landsbygd och i 
staden. I Östersunds kommun finns idag ett 30-tal gemensamma hämtställen, varav 
7 stycken på Frösön. De gemensamma hämtställena har kommit till på grund av att 
tillgängligheten fram till fastighetsgräns varit begränsad. Verksamheten har också 
en mängd hämtställen, främst på landsbygden, där fastighetsägarna får dra sina 
sopkärl långa sträckor pga begränsad framkomlighet. Ur ett likställighetsperspektiv 
bör verksamheten ta höjd för att fler fastighetsägare vill ha samma service som 
boende längs Utsiktsvägen om ett sådant beslut fattas. 

 

 

Underskrifter 

Örjan Jervidal 

Förvaltningschef 

Kristina Kenning Östling 

Sektorchef 
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Se sändlista

Elektronisk delgivning

Överklagande av beslut om anvisad hämtplats för rest- 
och matavfall

Beslut
1. Länsstyrelsen avvisar överklagandet av nämndens beslut 2021-

09-01 § 84 och 2021-11-25 § 126.

2. Länsstyrelsen upphäver Avfall Återvinnings beslut om anvisad 
hämtplats för rest- och matavfall enligt skrift daterad 2021-12-
17 och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handlägg-
ning.

Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden i Östersunds kommun (nämnden) har 2021-09-01, 
§ 84, dnr. 00268-2021, beslutat att ge tekniska förvaltningen i uppdrag 
att utreda alternativ för hur hämtning av sopkärl längs Utsiktsvägen 
kan ske vid tomtgräns på ett säkert sätt. Som grund för beslutet har an-
getts att chaufförerna för avfallsinsamlingen under flera år har backat 
upp längs Utsiktsvägen för att tömma sopkärl. Vägen är mycket brant 
vilket, både ur trafik- och arbetsmiljösynpunkt, innebär ett stort risk-
tagande. Olika lösningar har diskuterats med de boende utan fram-
gång. Tekniska förvaltningen vill därför, enligt § 17 i de lokala före-
skrifterna om avfall, anvisa en plats. Innan anvisning kan ske behöver 
tekniska förvaltningen utreda var sopkärlen kan placeras och även lösa 
markfrågan med berörd markägare.

Nämnden har 2021-11-25, § 126, dnr. 00268-2021, beslutat att ”ingen 
hämtning kan ske vid tomtgräns på Utsiktsvägen” samt gett tekniska 
förvaltningen i uppdrag att utreda var en gemensam hämtplats för sop-
kärl kan anordnas. Som grund för beslutet har angetts att tekniska för-
valtningen har undersökt vilken prestanda och vilka fysiska förutsätt-
ningar som gäller för enhetens insamlingsfordon. Ingen av verksam-
hetens sopbilar klarar av att trafikera Utsiktsvägen på ett säkert sätt, på 
grund av den branta lutningen. Ett alternativt fordon skulle kunna ta 
sig uppför Utsiktsvägen, men tekniska förvaltningen bedömer att en 
sådan investering inte är ekonomiskt eller miljömässigt försvarbar. 

Beslut

Datum

2022-02-23

 

Ärendebeteckning 

505-1358-2022
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Avfall Återvinning, ansvariga bl.a. för att samla in hushållsavfall i 
Östersunds kommun, har i en skrift till de boende på Utsiktsvägen 
daterad 2021-12-17 anfört att under tiden gemensam hämtplats utreds 
kommer rest- och matavfallet att hämtas mellan Utsiktsvägen 1 och 3. 
Vidare informeras om att de boende ovanför Utsiktsvägen 3 får dra 
ner sina kärl till utpekad plats på ordinarie hämtdag om de vill ha 
kärlen tömda.

Elisabet Sjöström m.fl. (klagandena) har i anslutning till nämndens 
beslut och Avfall Återvinnings anvisande av hämtplats 2021-12-17, 
skickat in överklagandeskrifter till nämnden samt till länsstyrelsen. I 
dessa överklagas dels nämndens beslut, dels Avfalls Återvinnings 
anvisande av hämtplats. Det har även framställts ett yrkande om 
inhibition samt en begäran om återställande av försutten tid. Av 
överklagandeskrifterna framgår i huvudsak följande.

Avfallshantering kan ske på Utsiktsvägen om kommunen samordnar 
plogning och sandning av gatan med tömning av sopkärlen, om kom-
munen anskaffar avfallsfordon lämpade för gatans lutning, om vänd-
plats för avfallsfordon iordningställs eller om avfallsfordonet körs i 
rätt riktning nedför gatan. Nämnden lämnar inte fullständig motiver-
ing till beslutet och följer inte Avfall Sveriges eller egna föreskrifter. 
Likvärdighetsprincipen enligt kommunallagen följs inte heller. Ut-
siktsvägen ligger inom detaljplanelagt område där boende nyligen 
byggt sina fastigheter i tron om att den kommunala servicen för av-
fallshantering ska gälla. Kommunen har i ett mycket sent skede sänt ut 
ett besked att kärlen ska hämtas vid Utsiktsvägen 1 och 3 och att 
boende ska frakta kärlen dit och tillbaka till sin fastighet. Klagandena 
vägrar detta eftersom det är kommunens ansvar att hämta avfallet vid 
fastighetsgräns och att ploga och sanda den kommunala gatan. Sop-
hämtning går att utföra med stor sopbil om plogning och sandning 
görs. Utan plogning och sandning är det också olämpligt att de boende 
ska dra sina kärl till hämtplatsen, på grund av olycksrisken.

Motivering till beslutet

Gällande bestämmelser

I 15 kap. 20 § punkt 1 miljöbalken (1998:808) framgår att varje 
kommun ansvarar för att kommunalt avfall inom kommunen 
behandlas.

I 15 kap. 41 § miljöbalken framgår att det för varje kommun ska 
finnas en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. 
Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de föreskrifter 
som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndigan-
den enligt detta kapitel.



Beslut 3 (6)Länsstyrelsen 
Jämtlands län 2022-02-23 505-1358-2022

Enligt 9 kap. 2 § avfallsförordningen (2020:614) får kommunen 
meddela föreskrifter om hanteringen av det avfall som kommunen 
ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.

I renhållningsordning för Östersunds kommun gällande från den 7 
februari 2019, antagen av kommunfullmäktige 2019-02-07, § 10, 
framgår av § 17 bl.a. att anvisning av plats för lämning av avfall 
beslutas av Tekniska nämnden.

Av 41 § förvaltningslagen (2017:900) framgår att ett beslut får över-
klagas om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obe-
tydligt sätt. Vidare framgår av 42 § att ett beslut får överklagas av den 
som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.

Länsstyrelsens bedömning

Eftersom länsstyrelsen tar upp ärendet för omedelbar prövning, så tar 
länsstyrelsen inte ställning till inhibitionsyrkandet. Länsstyrelsen kan 
av tekniska förvaltningens rättidsprövning daterad 2022-02-11 också 
konstatera att tekniska förvaltningen bedömt att överklagandet in-
kommit i rätt tid. Med anledning av detta föranleder begäran om 
återställande av försutten tid ingen åtgärd från länsstyrelsen. För 
kännedom ska en sådan begäran inte heller skickas till länsstyrelsen 
utan till Mark- och miljööverdomstolen.

Vidare bedömer länsstyrelsen att nämndens beslut 2021-09-01 och 
2021-11-25 inte har medfört sådana verkningar för de boende att de 
kan anses vara klagoberättigade. Länsstyrelsen menar istället att 
besluten har varit direktiv till tekniska förvaltningen och endast 
skickats till de boende på Utsiktsvägen för kännedom. Mot denna bak-
grund avvisar länsstyrelsen överklagandet av nämndens beslut.

Vad gäller den skrift daterad 2021-12-17 som Avfall Återvinning 
skickat till de boende, bedömer länsstyrelsen att denna är att betrakta 
som ett beslut om anvisande av en tillfällig plats för lämning av rest- 
och matavfall. Detta eftersom skriften innefattar ett uttalande som är 
tänkt att påverka de boendes handlande. Det är uttalandets syfte och 
innehåll som avgör dess karaktär av förvaltningsbeslut, inte dess yttre 
form (se HFD 2020 not 33). Länsstyrelsen menar också att beslutet är 
överklagbart och att klagandena har rätt att överklaga beslutet, efter-
som beslutet påverkar deras situation på ett inte obetydligt sätt och går 
dem emot.

Enligt § 17 i Östersunds kommuns renhållningsordning är det nämn-
den som beslutar om anvisning av plats för lämning av avfall (till-
fälligt eller permanent). Länsstyrelsen kan i nämndens delegations-
bestämmelser beslutade 2021-12-15, § 143, dnr TN145-2021, inte se 
att denna beslutanderätt skulle vara delegerad till Avfall Återvinning. 
Avfall Återvinning har också, efter uppmaning från länsstyrelsen, 
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meddelat att delegation av beslutanderätten (gällande anvisning av 
plats för lämning av avfall) inte heller har skett genom ett särskilt 
beslut av nämnden.

Mot bakgrund av att beslutet om anvisande av plats för lämning av 
rest- och matavfall inte fattats i korrekt ordning, ska beslutet upphävas 
och ärendet återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning. Vid ett 
eventuellt nytt beslut om anvisning av lämningsplats, måste detta 
uppfylla kraven i förvaltningslagen på bland annat motivering och 
information om hur beslutet kan överklagas (32-33 §§).

Information till nämnden

Om ett överklagande inte avvisas ska beslutsmyndigheten skyndsamt 
överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till över-
instansen, se 46 § förvaltningslagen. Enligt praxis ska detta ske inom 
en vecka.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av jurist Peter Jupén med jurist Lovisa Falkesjö 
som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Sändlista
1. Elisabet och Harry Sjöström, Utsiktsvägen 8, 832 96 Frösön
2. Hanna Calmvik och Pelle Håkansson, Utsiktsvägen 2, 832 96 

Frösön
3. Bettina Herm, Utsiktsvägen 3, 832 96 Frösön
4. Olof Johansson Rago, Glen 611, 845 52 Åsarna
5. Åse och Per Häggström, Utsiktsvägen 5, 832 96 Frösön
6. Thomas Turesson, Utsiktsvägen 7, 832 96 Frösön
7. Micaela Sandström, Utsiktsvägen 9 A, 832 96 Frösön
8. Katarina Haga och Erik Malm, Utsiktsvägen 9 B, 832 96 

Frösön
1-8 delges genom ombudet Harry Sjöström, 
harry.sjostrom@gmail.com
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Kopia till
1. Tekniska nämnden i Östersunds kommun, 

tekniskanamnden@ostersund.se
2. Staffan Nilsson, Utsiktsvägen 1, 832 96 Frösön

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
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Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen

Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga 
beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Jämtlands län antingen via e-
post; jamtland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 
86 Östersund.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era 
synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och 
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 

tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
jamtland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 30 00. Ange 
diarienummer 1358-2022. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen





Lokala föreskrifter
om avfall för Östersunds kommun

Gäller från den 7 februari 2019



Föreskrifter om avfall för 
Östersunds kommun

Inledande bestämmelser

§ 1 För avfallshanteringen i kommunen gäller 
dels bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) 
kapitel 15 angående avfall och producent-
ansvar och avfallsförordningen (2011:927), 
samt i andra författningar som t.ex. förord-
ningen om producentansvar för batterier 
(2008:834), Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 852/2004 den 29 april 
2004 om livsmedelshygien, sjöfartsverkets  
föreskrifter om mottagning av avfall från  
fartyg (SJÖFS 2001:12).

Termer och begrepp som används i dessa före-
skrifter har samma betydelse som  
15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen, 
med undantag för definitionen av organiskt 
avfall. Övriga definitioner och begrepp redovi-
sas i bilaga 1. 

Vid sidan om de författningar som anges i för-
sta stycket gäller dessa föreskrifter om avfall. 
I §§ 27 - 35 finns bestämmelser om under 
vilka förutsättningar undantag från föreskrif-
terna kan medges.

Ansvar för avfallshanteringen

§ 2 Tekniska nämnden har verksamhetsan-
svaret för den kommunala avfallshanteringen. 
Planering av avfallsverksamheten, drift av 
avfallsanläggningar samt beställning av in-
samling och behandling av avfallet utförs av 
Teknisk förvaltning; Avfall Återvinning, nedan 
kallad renhållaren. 

§ 3 Producentansvar
Alla företag som tillverkar, importerar eller 
säljer en förpackning, förpackad vara eller 
tidning har ett ansvarar för att de ska samlas 
in och återvinnas i enlighet med regeringens 
beslut om producentansvar för förpackningar 
och returpapper. Den praktiska hanteringen 
utförs av entreprenörer enligt avtal med mate-
rialbolagen som samordnas av producenterna. 
Det finns flera andra typer av avfall som ingår 
i ett producentansvar, t.ex. elektronikavfall, 
bildäck och fordon.

§ 4 Tillsynsmyndighet
Miljö- och samhällsnämnden är kommunal till-
synsmyndighet enligt miljöbalken. Den direkta 
tillsynen utförs av Samhällsbyggnad.

Avgifter

§ 5 Varje fastighetsinnehavare inom hämt-
ningsområdet, som äger bebyggd fastighet 
eller där hus är under uppförande, skall betala 
en grundavgift som bekostar renhållarens 
fasta kostnader för omhändertagande av 
miljöfarligt avfall och behandling av rest till 
soptipp, återställande av tippar, återvinnings-
centraler, registrering, debitering, kundsup-
port och information. Utöver grundavgiften 
utgår en avgift för insamling och behandling 
av det avfall som hämtas från fastigheten. 
Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige 
och återfinns i senast antagna avfallstaxa. 
Avgiften ska erläggas till renhållaren.

Undantag från avgiftsskyldighet enligt ovan 
råder om samtliga byggnader på fastigheten 
är obeboeliga. 

Undantag från avgiftsskyldighet råder också  

Renhållningsordning för Östersunds kommun 
gällande från den 7 februari 2019, antagen av 
kommunfullmäktige 2019-02-07, § 10. 



en av fastigheterna om en fastighetsägare 
äger två fastigheter som gränsar till varandra 
under förutsättning att ingen av byggnaderna 
på fastigheterna nyttjas till uthyrning eller 
liknande ändamål.

Allmänna bestämmelser

Sortering av avfall
§ 6 Varje fastighetsinnehavare eller nyttjande-
rättshavare av fastighet är skyldig att sortera 
sitt avfall enligt dessa föreskrifter 
och Bilaga 2. Kommunen kan därutöver med-
dela särskilda föreskrifter.
 
Kommunen får enligt Avfallsförordning (AF 
2011:927) meddela föreskrifter om: 

”att vissa slag av avfall ska förvaras och 
transporteras skilt från annat avfall, 

skyldighet att i fråga om förvaring och 
transport av avfall vidta andra åtgärder 
som är nödvändiga av återanvändnings-  
eller återvinningsskäl eller av andra hälso- 
och miljöskäl,” 

Informationsskyldighet

§ 7 Fastighetsinnehavare är skyldig att infor-
mera den eller de som bor eller är verksamma 
på fastigheten om dessa föreskrifter.

Hushållsavfall

§ 8 Hämtningsområde
Hela Östersunds kommun utgör ett hämtnings-
område.

§ 9 Skyldighet att lämna avfall
Hushållsavfall skall lämnas till renhållaren om 
inte annat sägs i dessa föreskrifter. Avfall får 
endast transporteras till av renhållaren anvi-
sad plats.

§ 10 Miljöfarligt avfall
Hushållens miljöfarliga avfall - oljor, lösnings-
medel, färgavfall, elektriska och elektroniska  
 

produkter m.m. - lämnas på, av renhållaren, 
anvisad plats.
Läkemedelsrester och kanyler skall lämnas till 
apotek. Kanyler skall lämnas i godkänd behål-
lare som delas ut gratis av apoteken.

§ 11 Sortering producentansvar
Varje konsument/fastighetsinnehavare skall 
sortera de avfallsslag för vilka producent-
ansvar gäller samt lämna detta avfall på plats 
som anvisas enligt särskild information från 
respektive producents branschorganisation, 
bilaga 2. Avfallet skall transporteras bort från 
fastigheten så ofta att olägenhet för männis-
kors hälsa inte uppstår.
 
§ 12 Eldning
Förutsatt att det inte råder eldningsförbud 
samt att Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön inte meddelar 
annat, är det tillåtet att elda torrt trädgårds-
avfall. Det får ske om det inte uppstår olägen-
het för människors hälsa och miljön. Eldning 
får aldrig ske i strid mot gällande brandföre-
skrifter.

Hämtningsintervall avfall

§ 13 Hämtning utförs enligt nedan angivna 
bestämmelser.

Ordinarie hämtning för permanent boende 
utförs vid fastighet eller vid hämtningsväg av 
matavfall minst en gång var 14:e dag samt av 
rest till förbränning vid behov. 

Om olägenhet av betydelse skulle uppstå kan 
miljö- och samhällsnämnden, efter samråd 
med renhållaren, besluta att matavfall ska 
hämtas med kortare intervall än 14 dagar.

Vid fritidsbostäder sker hämtning av matav-
fall minst en gång var fjortonde dag och av 
rest till förbränning vid behov. Hämtning från 
fritidshus som har valt säsongshämtning sker 
under vecka 20 - 37.

Hämtningsintervall för slam, se § 22. 



Behållare, behållarplats

§ 14 Avfallskärl i plast ägs och tillhandahålls 
av renhållaren. Fastighetsinnehavaren har an-
svar för vård och rengöring av behållaren. 

Avfall hämtas i behållare som godkänts av 
renhållaren.

Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anord-
nande, installation och underhåll av övriga 
inom fastigheten installerade anordningar för 
avfallshanteringen såsom sopskåp, djupbehål-
lare, soputrymme m.m.

I de fall där sop-/återvinningsrum finns ska 
dessa hållas rena och endast vara förvarings-
plats för avfall. Renhållaren skall ha tillträde 
till de förvaringsplatser i fastigheten där 
arbete skall utföras.

Vilken typ av avfallsbehållare eller latrinbehål-
lare som ska användas och storlekar på behål-
lare fastställs av renhållaren.

Matavfall ska läggas i matavfallspåsar god-
kända av renhållaren. Godkända påsar till-
handahålls hushållen av renhållaren. Verk-
samheter införskaffar själva motsvarande 
matavfallspåsar.
Djupbehållare får installeras i tätorterna 
Östersund, Frösön, Brunflo och Lit eller efter 
godkännande från renhållaren. Installation 
och placering ska ske enligt renhållarens an-
visningar. 

§ 15 Fyllnadsgrad behållare 
Sopkärlet får inte fyllas mer än att det lätt 
kan tillslutas. Närmare föreskrifter om max-
vikter för behållare ges av renhållaren. 

Avfall som läggs i avfallsbehållare ska vara 
sorterat och emballerat i påse eller paket av 
lämpligt material och storlek. Fastighetsäga-
ren ansvarar för att kärlet går lätt att tömma 
och att avfallet inte är fastfruset eller på an-
nat sätt fastnar i kärlet. 

I behållare och förvaringsplatser för avfall får 

endast läggas avfall för vilket behållaren och 
förvaringsplatsen är avsedd. Avfall skall vara 
väl emballerat så att skada, arbetsmiljöpro-
blem eller annan olägenhet inte uppkommer. 

Behållare som är för tung, innehåller miljöfar-
ligt avfall eller som innehåller dåligt emballe-
rade föremål som är skärande eller stickande 
hämtas/töms först när avfallet paketerats om, 
dock tidigast vid nästa ordinarie hämtnings-
tillfälle.

Behållare som är överfull töms mot en extra 
avgift.

Vid upprepad överfyllnad är fastighetsinneha-
varen/verksamhetsutövaren skyldig att byta 
till större avfallsbehållare eller att inrätta 
flera behållare. 

Glödande avfall får inte lämnas till kommu-
nens avfallshantering.

§ 16 Uppställning av behållare
Behållaren skall senast kl. 07:00 hämtnings-
dagen placeras på överenskommen plats. Ren-
hållaren får besluta att behållare ska hämtas 
på motsatt sida av vägen.

Avfallsbehållare som är uppställd utomhus ska 
vara placerad på ett sådant sätt att risk för 
brandspridning är förebyggd.

Behållare skall normalt ställas vid fastighets-
gräns så nära uppställningsplats för
hämtningsfordon som möjligt såvida inte 
särskilda skäl föreligger. Avståndet mellan 
behållare och angöringsplats för sopbil får 
inte överstiga 5 m vid hämtning från vil-
lor (gäller ej om sidlastande bil används, se 
stycket nedan). Vid hämtning/tömning från 
flerfamiljshus bör avståndet mellan de gemen-
samma behållarna och sopbilens angörings-
plats inte överstiga 10 m. Kärl ska ställas upp 
så att draghandtaget är lättillgängligt från 
dragvägen och får t.ex. inte vara vänt mot 
vägg eller buskage. 

Där sidolastande bil används ska fastighets-
innehavaren placera kärlet vid vägkant före 



hämtning, dock inte så att vägunderhåll 
hindras eller fara för trafiken uppstår. Drag-
hantaget ska vara vänt bort från bilens upp-
ställningsplats (vägen) om tömning önskas.

Förvaringsplats ska placeras och utformas så 
att det är tillgängligt för personer med ned-
satt rörelse- eller orienteringsförmåga. Dör-
rar, eventuella lock, handtag, inkast etc. ska 
utformas och placeras så att de kan användas 
av personer som ex. har nedsatt styrka eller 
som är rullstolsburna.

Vid ny- och ombyggnation av avfallsutrymmen 
finns regler om förvaringsplats och hämt-
ningsvägar i Boverkets byggregler, arbetsmil-
jölagen och i Europaparlamentets och rådets 
förordning om livsmedelshygien. Dessa regler 
ska tillämpas. 
 
I Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrym-
men finns råd och anvisningar kring förva-
ring, dimensionering och hämtningsvägar. 
Ur denna handbok ska råd och anvisningar i 
följande avsnitt tillämpas:

• Transportvägar för fordon och hämtnings-
personal

• Hämtningsplatser

Vid ev. motstridiga uppgifter har dessa före-
skrifter (Föreskrifter om avfall för  
Östersunds kommun) företräde. Information 
kan också erhållas från renhållaren.

Innan byggnaden tas i bruk ska den besiktigas 
av renhållaren. 

Hämtningsväg

§ 17 Fastighetsinnehavaren skall se till att 
transportväg fram till behållarens hämt-
nings- och tömningsplats hålls i farbart skick. 
Transportvägen skall röjas från snö och hållas 
halkfri. Enskild väg som utnyttjas vid hämt-
ning av hushållsavfall skall vara så dimen-
sionerad och hållas i sådant skick att den är 
farbar för hämtningsfordon. Om farbar väg 
inte kan upprättas skall fastighetsinnehavaren 
avlämna avfallet på plats som överenskommes 

med renhållaren eller vid en, av kommunen, 
anvisad plats.

Anvisning av plats beslutas av Tekniska nämn-
den.

Transportväg ska vara minst 3,5 meter bred, 
ha bärighetsklass 2 och får inte utgöras av 
väg/gata eller annan yta där lastbilstrafik inte 
är tillåten. I kurvor ska körbanan vara så bred 
att hämtningsfordonet kan komma fram utan 
backningsmanöver eller utan att körning sker 
med hjulen utanför vägbanan. 

Bilväg ska ha en fri höjd om minst 4,7 meter. 
Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på 
den fria höjden.

Backning är inte tillåtet. Bilväg som är åter-
vändsgata ska därför ha vändmöjlighet.

Innehavare av fastighet som ligger avsides i 
förhållande till hämtningsfordonets körväg 
eller som saknar väg- eller broförbindelse skall 
själv transportera sitt hushållsavfall till över-
enskommen behållarplats vid hämtningsvägen. 

Dragvägen måste vara en hårdgjord, jämn och 
halkfri yta. Lutningen får vara maximalt 1 
meter per 12 meter väg.

Samtliga hämtnings- och dragvägar och 
vändzoner ska följa de råd och regler som re-
dovisas i 16 §.

Grovavfall

§ 18 Definitionen för grovavfall redovisas i 
bilaga 1.

Sorterat grovavfall kan lämnas vid kommu-
nens återvinningscentraler. 

Grovavfall som hämtas av renhållaren skall 
sorteras och i den mån det är möjligt, buntas 
eller förpackas i lämpligt emballage. Grovav-
fall skall förses med märkning som klargör att 
det är frågan om grovavfall. Grovavfall häm-
tas separat efter överenskommelse.



§ 19 Elektronikavfall och batterier
Allt avfall som utgörs av batterier, kylskåp, 
frysar, datorer, radio, TV, glödlampor, låg-
energilampor, lysrör, och annan elektronik 
ska lämnas vid någon av kommunens återvin-
ningscentraler eller till annat insamlingsställe 
upprättat av producenterna.

Latrin

§ 20 Om renhållaren ska ta hand om latrin får 
endast latrinbehållare som tillhandahålls av 
renhållaren användas.

Latrinbehållare skall förslutas av fastighetsin-
nehavaren och lämnas på plats enligt överens-
kommelse med renhållaren. Behållare som ska 
hämtas av renhållaren får väga högst 15 kg.

Latrinbehållare som lämnas till renhållaren 
får inte innehålla ovidkommande saker som 
kan försvåra behandlingen av latrinen som 
plastsäckar, kläder och andra fasta föremål. 

Slam från enskilda anläggningar och 
fett från fettavskiljare

§ 21 Slamavskiljare, slutna tankar och fettav-
skiljare skall vara lätt tillgängliga för tömning. 
Lock eller manlucka skall kunna öppnas av 
en person, får inte vara övertäckt vid töm-
ning och får väga max 15 kg. Om locket kan 
skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 
max 35 kg accepteras. Fastighetsinnehavaren 
ansvarar för anläggningens skötsel och un-
derhåll. Avstånd mellan uppställningsplats för 
slambil och anläggningen bör inte överstiga 10 
meter och uppställningsplatsen får inte ligga 
högre än 6 m från slam- eller fettavskiljarens 
botten.

Med anläggning menas t.ex. en trekammar-
brunn med infiltration. Trekammarbrunnen 
kan vara uppdelad på flera brunnar men 
räknas ändå som en anläggning. Brunnen bör 
ligga inom 10 m från bilens uppställningsplats. 
Om det på fastigheten finns en anläggning för 
toalettvatten och en anläggning för bad-, disk- 
och tvättvatten räknas det som två anlägg-
ningar.

Fett från avskiljare vid affär, restaurang, 
bageri, gatukök och liknande verksamheter in-
går inte i begreppet hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall utan utgör ett verksamhets-
avfall. Tömning ska ske så ofta att slam eller 
fett inte tillåts följa med avloppsvattnet ut på 
det kommunala nätet. Fettavskiljare ska töm-
mas minst var tredje driftmånad, fastighetsin-
nehavare ansvarar för att fettavskiljaren vid 
behov töms oftare. Fettavskiljaren ska efter 
tömning återfyllas med vatten vilket fastig-
hetsinnehavaren är ansvarig för.

Se § 17 för information om hämtningsväg.

§ 22 Hämtningsintervall slam
Hämtning från slamavskiljare sker enligt i 
förväg uppgjorda scheman och med följande 
lägsta tömningsfrekvens:

• Permanentbostad med WC 
slamtömning en gång per år 

• Permanentbostad med BDT-avlopp (Bad, 
disk och tvätt) 
slamtömning en gång vartannat år 

• Fritidshus med WC 
slamtömning en gång vartannat år 

• Fritidshus med BDT-avlopp (Bad, disk och 
tvätt) 
slamtömning en gång vart fjärde år

Hämtning kan ske oftare mot särskild beställ-
ning. Fastighetsägaren ska kontrollera att 
klassningen enligt ovan motsvarar VA-anlägg-
ningens utformning. 

Hämtning av slam från slutna tankar sker 
enligt särskild beställning.

Med hänsyn till snö- och köldförhållanden bör 
extratömningar av slamavskiljare och tömning 
av slutna tankar planeras in före vintersä-
songen.

 
 



Förlängt tömningsintervall för slamavskiljare 
kan medges efter särskild prövning  
enligt 32 §.

Tömning av slamavskiljare utförs i den ord-
ning som renhållaren bestämmer. Årlig töm-
ning sker med högst åtta veckors förskjutning 
i förhållande till föregående ordinarie tömning.

Filtermaterial från fosforfilter och andra jäm-
förbara filter ska hämtas i enlighet med det 
tillstånd som kommunens tillståndsmyndighet 
för enskilda avloppsanläggningar gett samt 
följa leverantörens anvisningar. 

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart. För 
tömning av filtermaterial i lösvikt hänvisas till 
bestämmelser om avstånd mellan slamsug-
ningsfordonets angöringsplats och slambrunn 
eller motsvarande, samt sughöjd, som gäller 
annan slamsugning.

Annat avfall än hushållsavfall

Sortering

§ 23 Industri- och verksamhetsavfall samt 
bygg- och rivningsavfall ska sorteras enligt 
bilaga 2 och 3.

Verksamheten ska bedrivas så att uppkomst 
av avfall minimeras och återvinning av rest-
produkter underlättas.

§ 24 Uppgiftsskyldighet
Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet 
som ger upphov till avfall skall lämna kommu-
nen de uppgifter som behövs som underlag för 
kommunens avfallsplanering.
 
§ 25 Byggnadsavfall och rivningsavfall
Den som avser att utföra ändring eller rivning 
av byggnad eller anläggning ska sortera ut allt 
miljöskadligt avfall ur ändrings- respektive riv-
ningsobjekt innan arbetet påbörjas. Vid denna 
försortering är det särskilt viktigt att avfall 
som innehåller kvicksilver, bly, CFC (klorfluor-
karboner) och PCB (polyklorerade bifenyler) 
sorteras ut.

För att säkerställa att miljöskadliga ämnen 
sorteras ut skall fastigheten besiktigas av 
sakkunnig person. Intyg från besiktning av 
sakkunnig skall på begäran kunna uppvisas för 
avfallsmottagare och kommunens miljö- och 
samhällsnämnd. 

Utsorterade miljöfarliga material ska tas om 
hand enligt bilagorna till avfallsförordningen 
(AF 2011:927). Eventuella miljöstörande 
material som inte omfattas av nämnda förord-
ning ska omhändertas på miljömässigt godtag-
bart sätt.

Vad som avses med miljöfarligt avfall, miljö-
farligt material och miljöstörande material 
framgår av Bilaga 3.

§ 26 Oljeavskiljare
Oljeavskiljare skall skötas så att det inte 
uppstår olägenhet för människors hälsa eller 
miljö. Tömning ska ske så att en god funktio-
nalitet upprätthålls och för avskiljare som är 
anslutna till kommunalt avlopp får inte rikt-
värdena överskridas som anges i ”Riktvärden 
för utsläpp till Östersunds kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning”.

Undantag

§ 27 Prövning 
Frågor om undantag från renhållningsordning-
ens föreskrifter prövas av miljö- och sam-
hällsnämnden. För prövningen tas en särskild 
avgift ut. Prövning enligt §§ 33 - 35 görs av 
renhållaren.

§ 28 Tidsbegränsning av undantag
Undantag kan tidsbegränsas.

§ 29 Eget omhändertagande av matavfall och 
latrin
Den som på fastigheten skall omhänderta 
matavfall eller latrin ska anmäla detta till  
miljö- och samhällsnämnden på sätt som 
nämnden föreskriver. Då fler än tio hushåll 
samtidigt omfattas skall anmälan innehålla 
uppgift om mängd avfall, totala antalet per-
soner som omfattas av åtgärder samt hur 
kompostmaterialet skall nyttiggöras.



Latrin får, vid bebyggelse utanför planlagt 
område, omhändertas på den egna fastig-
heten om det inte medför risk för förorening 
av yt- eller grundvatten eller i övrigt orsakar 
olägenheter i omgivningen.

§ 30 Eget omhändertagande av avfall
Innehavare av ensligt belägen fastighet, ut-
anför planlagt område, kan medges befrielse 
från skyldigheten att lämna rest till brännbart 
till kommunen för bortforsling och slutligt om-
händertagande. Befrielse enligt detta stycke 
kan endast medges om det sker utan att risk 
för olägenhet för människors hälsa och miljön 
uppstår. Med ensligt belägen fastighet menas i 
detta sammanhang att avståndet till så kallad 
hämtningsväg är mer än 400 m.

Om andra synnerliga skäl föreligger kan 
undantag från skyldigheten att lämna avfall 
också beviljas. Med synnerliga skäl avses 
speciella anordningar för omhändertagande av 
avfall som t.ex. förbränningsanläggning med 
rökgasrening. 

Undantag får ej medges för s.k. farligt avfall 
eller rest till deponi.

Befrielse kan beviljas för minst ett år och 
maximalt tre år i taget därefter öppnas abon-
nemanget automatiskt, om inte fastighetsin-
nehavaren söker ny befrielse. 

§ 31 Egen kompostering av avfall
Matavfall och trädgårdsavfall får komposte-
ras på den egna fastigheten. Matavfallet skall 
året runt kunna komposteras i skadedjurssä-
ker, ventilerad och isolerad behållare och på 
sådant sätt att olägenhet för omgivningen inte 
uppstår. 

Matavfall från ett fritidshus ska komposteras i 
en skadedjurssäker och ventilerad behållare.

Vid sophämtning året runt vid fritidshus som 
hemkomposterar gäller första stycket i denna 
paragraf.

§ 32 Förlängt tömningsintervall
Förlängt tömningsintervall gällande slamtöm-

ning av enskild avloppsanläggning kan medges 
om anläggningen belastas i betydligt lägre 
grad än vad den är dimensionerad för. För 
permanent bostad med WC kan slamtömning 
maximalt medges vartannat år, för perma-
nentbostad med BDT-avlopp vart fjärde år och 
för fritidshus med WC vart fjärde år. För fri-
tidshus med BDT-avlopp medges inget förlängt 
tömningsintervall.

§ 33 Särskilda skäl
Vid särskilda skäl och efter anmälan kan 
gångavstånd över 5 m vid hämtning från villa 
accepteras. Det gäller ex. vid funktionsned-
sättning om andra alternativ saknas.

§ 34 Uppehåll i hämtning av matavfall och 
rest till brännbart
Uppehåll i hämtning vid permanentbostad 
medges om fastigheten inte kommer att nytt-
jas under en sammanhängande tid av minst tre 
månader. Anmälan ska lämnas in senast 1 må-
nad innan perioden startar. För fritidshus gäl-
ler motsvarande om uppehållet avser minst ett 
år, anmälan ska lämnas in senast den 31 mars 
varje år. Avgiftsbefrielse medges ej retroak-
tivt. Avgiftsbefrielse avser ej grundavgift.

Uppehåll kan ges upp till tre år innan ny ansö-
kan måste ske.

§ 35 Uppehåll i hämtning av slam från enskild 
anläggning
Uppehåll i slamtömning medges om fastighe-
ten inte kommer att nyttjas under en samman-
hängande tid av minst ett år. 

Uppehåll kan ges upp till tre år innan ny ansö-
kan måste ske.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter trädde i kraft den 7 fe-
bruari 2019 då tidigare avfallsföreföreskrifter 
för Östersunds kommun (renhållningsordning 
antagen 2008-11-20) upphör att gälla. 

Undantag som kommunen har medgett med 
stöd av sistnämnda avfallsföreskrifter gäller 
tills vidare.



Definitioner och begrepp

1. Med avfall avses varje föremål, ämne eller 
substans som ingår i en avfallskategori och 
som innehavaren gör sig av med eller avser 
eller är skyldig att göra sig av med (15 kap  
1 § Miljöbalken 1998:808).  

2. Med hantering av avfall avses en verksam-
het eller åtgärd som utgörs av insamling, 
transport, återvinning och bortskaffande av 
avfall (15 kap 5 § Miljbalken 1998:808). 

3. Med hushållsavfall avses avfall som kom-
mer från hushåll samt därmed jämför-
ligt avfall från annan verksamhet. Med 
hushållsavfall jämförligt avfall är sådant 
avfall som uppstår på en plats som en 
direkt följd av att människor uppehåller 
sig på platsen. Som exempel kan nämnas 
avfall från personalmatsalar, restauran-
gavfall, städavfall från kontor och per-
sonalutrymmen samt toalettavfall. Allt 
förmultningsbart avfall (exklusive fett från 
livsmedelsberedning) från restauranger, 
storkök, livsmedelstillverkning och livsmed-
elsförsäljning räknas som jämförligt med 
hushållsavfall (15 kap 3 § Miljöbalken 
1998:808). 

4. Med fastighetsinnehavare avses den som 
äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 
5 § Fastighetstaxeringslagen (1979:1152) 
skall anses som fastighetsägare.  

5. Med nyttjanderättshavare avses den som, 
utan att omfattas av begreppet fastighets-
innehavare, har rätt att bruka eller nyttja 
fastigheten. 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. Permanentboende är den som är folkbok-
förd på fastigheten som avses. 

7. Fritidsboende är den som är folkbokförd 
på annan fastighet än den som avses.  

8. Med förvaringsplats menas utrymme eller 
avgränsad plats för förvaring av avfall. 

9. Med avfallsbehållare avses kärl, container 
eller liknande som är avsett att innehålla 
någon typ av avfall. 

10. Med återanvändning menas varje förfa-
rande varigenom produkten återanvänds i 
samma syfte som de är utformade för. 

11. Med återvinning avses de åtgärder som 
anges i bilaga 4 till Avfallsförordningen 
(2011:927). 

12. Med grovavfall avses, i enlighet med 5 
§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2004:4) om hantering av brännbart avfall 
och organiskt avfall, hushållsavfall som är 
så tungt eller skrymmande eller har egen-
skaper som gör att det inte är lämpligt att 
samla in i säck eller kärl.  

13. Med producent avses den som yrkesmäs-
sigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer 
en vara eller en förpackning, eller den som 
i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar 
avfall som kräver särskilda åtgärder av 
renhållnings- eller miljöskäl. 

Bilaga 1



Sortering av avfall

Allt avfall skall sorteras  
enligt följande:   

Exempel
Miljöfarligt avfall Oljeavfall, oljefilter, lösningsmedel, färgrester, syror, al-

kalier, kvicksilver, bekämpningsmedel, övriga kemikalier, 
datorer, TV-apparater, vitvaror, radioapparater, stereo-
anläggningar, spisar, glödlampor, lysrör, lågenergilampor, 
tvättmaskiner samt övriga elektriska apparater med bat-
teri eller sladd, små batterier, och batterier över tre kilo 
t.ex. bilbatterier.  Hushållen får lämna sitt miljöfarliga 
avfall på kommunens återvinningscentral. Elektronik-
avfall kan lämnas på annan insamlingspunkt upprättad av 
producenterna.

Förpackningar och tidningar Papper samt förpackningar av papper, glas, metall och 
plast får hushållen lämna vid någon av producenternas 
återvinningsstationer.

Matavfall Alla matrester som t.ex. grönsaksrens, kaffesump, bröd-, 
kött- och fiskrester, äggskal samt hushållspapper, servet-
ter och komposterbara engångsartiklar. Obs! får ej vara 
förpackat. Matavfall lämnas vid varje fastighet i speciella 
kärl.

Övrigt återvinningsbart avfall Bildäck lämnas till däcksförsäljare. Metaller kan hus- 
hållen lämna vid kommunens återvinningscentraler.

Rest till förbränning Trä och gummi samt plast och papper som inte är för-
packningar. Lämnas vid varje fastighet i kärl (om det inte 
är grovavfall).

Rest till soptipp Avfall som varken kan komposteras, brännas eller återvin-
nas, t.ex. fönstersglas, speglar och mineralull (keramiskt 
material som exempelvis tegel och porslin och liknande 
kan tas emot separat). Lämnas på kommunens återvin-
ningscentral.

Grovavfall Lämnas sorterat efter respektive materialslag vid kommu-
nens återvinningscentral. 

Trädgårdsavfall Stammar, grenar, kvistar eller löv, gräs, häck-klipp. Kom-
posteras på fastigheten eller lämnas vid kommunens åter-
vinningscentral.

Bilaga 2



Exempel på miljöfarligt avfall, 
miljöfarligt material och miljö-
störande material i bygg- och 
rivningsavfall samt  
schaktmassor  

Kvicksilver
finns t.ex. i lysrör, lampor, mätinstrument, 
termostater, pressostater, nivågivare m.m. (se 
även Naturvårdsverkets rapport 5279). Kan 
också förekomma i vattenlås och avloppsrör i 
fastigheter där det funnits tandläkarmottag-
ningar eller laboratorier.

Bly
finns t.ex. i avloppsrör, kabel, blyplåt under 
skarvar mellan andra plåtmaterial.

Kadmium
finns i vissa laddningsbara batterier och som 
stabilisator eller färgpigment i plastmaterial.

PCB
finns t.ex. i fogmassor, akrydurgolv, kondensa-
torer, kablar.

CFC
finns t.ex. i kyl- eller frysenheter, brandsläck-
ningsutrustning, cellplaster.

Impregnerat virke
kan vara impregnerat med kreosot, koppar, 
krom eller arsenik.

PVC-plaster 
kan innehålla kadmium, bly eller klorparaffi-
ner, finns t.ex. i golvmaterial.

Flamskyddsbehandlade textilier 
innehåller bromerade organiska föreningar.

Asbest 
finns t.ex. i isolering i ventilationssystem och 
värmesystem, brandskydd i dörrar och väggar, 
i tak- och väggbeklädnad av eternit.

Elektronikavfall
Kablar, strömbrytare, reläer, lysrörsarmatu-
rer, reglerutrustningar m.m.

I Avfallsförordningen (2011:927) finns be-
stämmelser om miljöfarligt avfall (farligt 
avfall).
Dessutom kan det finnas avfall som innehåller 
ämnen enligt Kemikalieinspektionens begräns-
ningslista. Då måste en bedömning göras från 
fall till fall.

Bilaga 3

Östersunds kommun, 831 82 Östersund. Tel. 063- 14 30 00 vx.  www.ostersund.se
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Remiss - Strategi för en åldrandevänlig kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med ”Strategi för en åldrandevänlig kommun” är att lyfta fram de utvecklingsområden 
och insatser som behöver prioriteras för att möjliggöra ett aktivt och hälsosamt liv och 
åldrande för äldre och personer med funktionsnedsättning i Östersunds kommun.   
Strategin ska vara vägledande för politiska beslut och prioriteringar samt ligga till grund 
för den fleråriga handlingsplan som ska fastställas inom området.  
 
Tekniska nämnden stödjer en gemensam och kommunövergripande strategi för att göra 
Östersund till en bättre plats att leva och åldras på för både äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag daterat 29 mars 2022 till yttrande 
över ” Remiss - Strategi för en åldrandevänlig kommun”. 

 

Underlag för beslut 

 Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-03-29 

 Yttrande, 2022-03-29 

 Bakgrundsrapport 

 Strategi för en åldrandevänlig kommun   

 

Beslutet skickas till  

 Vård- och omsorgsnämnden 



 
 

Handläggare 

Ola Skarin 
Verksamhetscontroller 

Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse 
Sida 
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TN 00090-2022 
  

 

 

 Tekniska nämnden 

Bakgrund 

Syftet med ”Strategi för en åldrandevänlig kommun” är att lyfta fram de utvecklingsområden 
och insatser som behöver prioriteras för att möjliggöra ett aktivt och hälsosamt liv och 
åldrande för äldre och personer med funktionsnedsättning i Östersunds kommun.   
 

Strategin ska vara vägledande för politiska beslut och prioriteringar samt ligga till grund 
för den fleråriga handlingsplan som ska fastställas inom området.  
 
Den omfattande bakgrundsrapporten innehåller ett mycket värdefullt material för att 
utveckla Östersunds kommun i den riktning som är syftet med strategin ”en 
åldrandevänlig kommun”.  
 

 

 

Underskrifter 

Örjan Jervidal  

Förvaltningschef 

Ola Skarin 

Verksamhetscontroller 
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YTTRANDE 

Teknisk förvaltning 
 

Datum 

2022-03-29 

Diarienummer 

TN 00090-2022

Till Vård- och omsorgsnämnden 

Remiss - Strategi för en åldrandevänlig 
kommun  
Remissinstansen diarienummer: ON00055-2020 

Övergripande kommentarer 
Syftet med ”Strategi för en åldrandevänlig kommun” är att lyfta fram de utvecklingsområden 
och insatser som behöver prioriteras för att möjliggöra ett aktivt och hälsosamt liv och 
åldrande för äldre och personer med funktionsnedsättning i Östersunds kommun.   
Strategin ska vara vägledande för politiska beslut och prioriteringar samt ligga till grund 
för den fleråriga handlingsplan som ska fastställas inom området.  
 

Det är en omfattande bakgrundsrapport som innehåller ett mycket värdefullt material 
för att utveckla Östersunds kommun i den riktning som är syftet med strategin ”en 
åldrandevänlig kommun”. Ett gediget arbete ligger bakom bakgrundsrapporten. 
 
Tekniska nämnden stödjer en gemensam och kommunövergripande strategi för att 
göra Östersund till en bättre plats att leva och åldras på för både äldre och personer 
med funktionsnedsättning. 
 

Kommentarer till specifika delar av remissen 

Bakgrundsrapporten 
Tekniska nämndens synpunkter på bakgrundsrapporten: 

Bakgrundsrapporten är mycket innehållsrik. Man har använt flera olika 
undersökningsmetoder för att få fram så många synpunkter som möjligt från de olika 
intressentgrupperna. Man har intervjuat, skickat ut enkäter, haft medborgardialoger 
och även träffat fokusgrupper för att samla material.  

Tekniska nämndens ansvarsområde är det område som fått störst antal synpunkter 
från intressentgrupperna. Det är framför allt våra utemiljöer som engagerar.  

För att möta detta engagemang behövs en högre grad av medborgarsamverkan i 
våra beslutsprocesser. Alltmedan detta är positivt ur många aspekter så är 
processen med att involvera medborgare i planeringsstadiet ett resurskrävande 
arbete, då det innefattar allt från uppsökande och initierande av samarbete med 
relevanta individer/organisationer, organisering av själva aktiviteten (exempelvis 



 

Remiss - Strategi för en åldrandevänlig kommun 

 

Datum 

2022-03-29 

Sida 

2(2) 

trygghetsvandring eller liknande), anteckningar av vad som framkommit samt den 
viktiga återkopplingen till de som deltagit. Hur denna ökade interaktion ska lösas, 
vilket anges under rubrik ”1 Inledning”, inom ramen för kommunens ordinarie 
verksamhet kommer nämnden behöva hjälp i att realisera.  

För att de föreslagna aktiviteterna i strategin inte ska konkurrera ut Östersunds 
kommuns mål 8 ”I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare”, 
är det viktigt att implementeringen sker med hänsyn till vilka effekter som kan ges 
kontra den resursanvändning som krävs. Här blir det viktigt att hålla skillnaden 
mellan strategisk planering och den praktiska driften av kommunens kärnprocesser 
nära i minnet, då utrymmet för strategisk planering ofta är ytterst begränsat hos 
dessa personer inom organisationen med sakkunskap. 

I stycket 8.1.2 Ekonomiska effekter framgår tydligt att många av förslagen till 
förändringar/förbättringar är kostnadsdrivande så till vida att det finns behov av 
ökade driftanslag/investeringar för vissa av tekniska nämndens 
ansvarsområden. Detta är en styrka i rapporten. 
 

Kommentar till remissutgåvan 

 
I de tre strategiska utvecklingsområden som identifierats för att göra kommunens 
utemiljöer mer åldrandevänliga föregås aktiviteterna i utvecklingsområdena av 
”Ska-satser”. Det innebär att aktiviteterna är något tekniska nämnden måste uträtta 
innan strategin löpt ut. Dessa aktiviteter måste på något sätt samköras med de andra 
uppdragen som tilldelas nämnden. Tilldelandet av uppdrag kan ske genom 
exempelvis medborgarförslag, motioner, uppdrag i Stratsys, initiativärenden, 
utrymmet för interna förbättringsarbeten och ändrad lagstiftning.  Alla uppdrag och 
aktiviteter skulle behöva viktas gentemot varandra för att säkerställa att 
tjänstemannaorganisationen använder personella och budgetmässiga resurser i 
enlighet med den sammanhållna politiska viljan. Denna viktning skulle kunna 
bifogas strategin alternativt skrivas in på lämpligt ställe, förslagsvis i ”4.1 
Utemiljöer”.  
 

ÖSTERSUNDS KOMMUN 

Teknisk förvaltning 

Yttrandet skickas till Vård- och omsorgsnämnden via e-post till 
vardochomsorgsnamnden@ostersund.se  

mailto:vardochomsorgsnamnden@ostersund.se
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Tekniska nämndens delegationsbeslut 2022, 

2022-04-13 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor enligt 
delegationsbestämmelserna. De besluten ska återredovisas till nämnden, men det 
innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får 
Tekniska nämnden återta delegeringen, eller själv fatta beslut i ett enskilt ärende 
genom att ta över det.  
 
Här nedanför presenteras de delegationsbeslut som har registrerats under perioden 
2022-03-04 – 2022-03-30.  
 

 Punkt i 
delegations-
bestämmelserna 

Beslutsdatum Beskrivning av 
delegationsbeslut 

Diarie-
nummer 

1. SA1 2022-03-29 Yttrande - Bygglov 
POSTILJONEN 9 STADEN 
5:1 Dnr 2022-000198 

00006-2022 

2. SA1 2022-03-29 Yttrande - Bygglov 
SAVOJKÅLEN 1 Dnr 2022-
000214 

00006-2022 

3. SA1 2022-03-25 Yttrande - Bygglov 
STADEN 2:1 Dnr 2022-
000116  

00006-2022 

4. SA1 2022-03-25 Yttrande över bygglov 
Grytan 3:33 L 2022-000201 

00005-2022 

5. SA1 2022-03-23 Yttrande över bygglov 
Reningsverket 2, L 2022-
000166 

00005-2022 

6. SA1 2022-03-23 Yttrande över bygglov 
Håkansta 3:8, L 2022-
000207 

00005-2022 

7. SA1 2022-03-15 Yttrande - Bygglov ABC-
BOKEN 11 Dnr 2022-
000028 

00006-2022 



 
 

Handläggare 

Ann-Christine Henriksson 
Förvaltningssekreterare 
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 Punkt i 
delegations-
bestämmelserna 

Beslutsdatum Beskrivning av 
delegationsbeslut 

Diarie-
nummer 

8.  2022-03-04 – 2022-03-30 Nyanställningar, Teknisk 
förvaltning 

 

 

Parkeringstillstånd  
Trafikregleringar 
Lokala trafikföreskrifter 
Upplåtelse av offentlig plats 
Dispenser transporter (vikt, bredd 

Beslut  
220303 - 220331 

Ärende Bifall Avslag 

41 - 52 Parkeringstillstånd 12 
 

0 
 

25 - 41 Trafikregleringar 17 
 

0 
 

10 - 27 Lokala 
trafikföreskrifter 

18 0 

19 - 44 Upplåtelse av 
offentlig plats 

26 
 

0 
 

27 - 33 Dispenser transporter 7 
 

0 
 

 

Flytt av fordon 
 

Beslut  
220303 – 220331 

Ärende Utförda 

(6) -  
 

Fordonsflytt 0 
 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska nämnden tar del av redovisningen av delegationsbesluten. 
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Ann-Christine Henriksson 
Förvaltningssekreterare 
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TN 00001-2022 
  

 

 

Underlag för beslut 

Teknisk förvaltnings förslag till beslut 2022-04-05 
 

Underskrifter 

Örjan Jervidal 

Förvaltningschef 

Ann-Christine Henriksson  

Förvaltnings- och Nämndsekreterare  

 



 
 

Handläggare 

Ann-Christine Henriksson 
Förvaltningssekreterare 
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Datum 

2022-04-05 
Diarienummer 

TN 00002-2022 
  

 

 

Tekniska nämndens meddelanden 2022,  

2022-04-13 

Sammanfattning av ärendet 

Teknisk förvaltning har gjort en sammanställning över kännedomsärenden 
inför tekniska nämndens sammanträde. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska nämnden tar del av ärenden för kännedom enligt förteckning i 
sammanställning 2022-04-05. 

 

Underlag för beslut 

 Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse 2022-04-05 
 Sammanställning 2022-04-05 

 

Underskrifter 

Örjan Jervidal  

Förvaltningschef 

Ann-Christine Henriksson  

Förvaltnings- och Nämndsekreterare  

 



 
 
 
SAMMANSTÄLLNING 
2022-04-05  Dnr 2-2022 
 
Handläggare 
Ann-Christine Henriksson 
 
 

 

Tekniska nämndens meddelanden 2022, 2022-04-13 
 

 
Kommunstyrelsen  
§ 68 Utredning om ny badhusanläggning i Östersunds kommun 
 
Kultur- och fritidsnämnden  
§ 20 Ansökan om förlängd issäsong A och B-hallen Östersund Arena med 
anledning av Corona 
§ 30 Förslag till utökat öppethållande för Downhillcykling säsongen 2022 
 
Övriga 
Protokoll, Kommunala Pensionärsrådet, 2022-02-17 
 



 
 

Handläggare 

Ann-Christine Henriksson 
Förvaltningssekreterare 
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2022-04-05 
Diarienummer 

TN 00003-2022 
  

 

 

Tekniska nämndens information och 

överläggningar 2022, 2022-04-13 

Sammanfattning av ärendet 

Följande punkter tas upp för information/överläggning på tekniska nämndens 
sammanträde: 

 

 Vinterväghållning  

 Återkoppling - Upphandling sommarparken  

 Månadsuppföljning  

 Återkoppling, Evenemangspolicy  

 Förvaltningschefens information 

 

 

 

Underskrifter 

Örjan Jervidal  

Förvaltningschef 

Ann-Christine Henriksson  

Förvaltnings- och Nämndsekreterare  
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