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§ 40
Upprop och val av justerare
Tekniska nämndens beslut
Jean Luc Kabisa (S) utses att justera tekniska nämndens protokoll.
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§ 41
Fastställande av föredragningslista
Tekniska nämndens beslut
Föredragningslistan fastställs utan ändring.
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Dnr 00340-2020

Förstudie, kretsloppspark
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.

Tekniska nämndens 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.

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
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Beslutet skickas till
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsen (för beredning)
Avfall VA, sektorchef Kristina Kenning Östling (för kännedom)
Enhetschef, AvfallVA, Strategi (för kännedom)
Enhetschef, AvfallVA, Avfall Återvinning (för kännedom)
Avfallsstrateg, Avfall VA, Strategi (för kännedom)
Näringslivskontoret, Näringslivschef Fredric Kilander (för kännedom)
Mark och Exploatering, Enhetschef Bengt Gryckdal (för kännedom)
Arbetsmarknadsenheten, Sektorchef Karin Ramström (för kännedom)
Samhällsbyggnad, Stadsarkitekt Maria Boberg (för kännedom)
Miljö och Hälsa, Miljöchef Ann-Charlotte Skoog (för kännedom)

Östersunds kommun │ 831 82 Östersund │ 063 - 14 30 00 │ www.ostersund.se

Sida
8(27)

Protokoll från Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2022-04-13

§ 43

Sida
9(27)

Dnr 00391-2021

Medborgarförslag - Flytta gungan vid Sjöbodarna 1 och
Sjöbodarna 2
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.

Tekniska nämndens 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.

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
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Beslutet skickas till
•
•
•
•

Kommunstyrelsen (för beredning)
Huvudhandläggare Kommunledningsförvaltningen (för beredning)
Sektor GataFritid, Teknisk förvaltning (för kännedom)
Förslagsställaren (för kännedom)
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Dnr 00403-2021

Medborgarförslag - Parkering för 65+ i Östersunds
centrum
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.

Tekniska nämndens 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.
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.
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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.
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
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Dnr 00096-2022

Planeringsdirektiv - Riktlinje för träd och vegetation
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.

Tekniska nämndens 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.

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 (för beredning)
Område strategi och styrning (för kännedom)
Sektor GataFritid (för kännedom)
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Dnr 00097-2022

Planeringsdirektiv - Riktlinje för lekplatser
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.

Tekniska nämndens 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.

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 (för beredning)
Område strategi och styrning (för kännedom)
Sektor GataFritid (för kännedom)
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Dnr 00273-2021

Riktlinje - Drift av gator, vägar och parkeringar
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 förväntningar den kan ha på den
kommunala väghållningen.
Teknisk förvaltning har tagit fram en remissversion av riktlinje och tillhörande
bakgrundsrapport. I planeringsdirektivet för riktlinjen angavs att tillgänglighetsrådet,
kommunala pensionärsrådet, miljö- och samhällsnämnden samt vård- och
omsorgsnämnden ska vara remissinstanser.

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden godkänner remissversionen av ”Riktlinje för drift av gator, vägar
och parkering”.
2. Tekniska nämnden tar del av ”Bakgrundsrapport riktlinje för drift av gator, vägar och
parkering”.
3. Tekniska nämnden skickar ”Riktlinje för drift av gator, vägar och parkering” på remiss
till: Tillgänglighetsrådet, kommunala pensionärsrådet, miljö- och samhällsnämnden, vårdoch omsorgsnämnden samt de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna,
med begäran om svar senast 2022-07-01.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Tekniska nämnden godkänner remissversionen av ”Riktlinje för drift av gator, vägar
och parkering”.
2. Tekniska nämnden tar del av ”Bakgrundsrapport riktlinje för drift av gator, vägar och
parkering”.
3. Tekniska nämnden skickar ”Riktlinje för drift av gator, vägar och parkering” på remiss
till: Tillgänglighetsrådet, kommunala pensionärsrådet, miljö- och samhällsnämnden samt
vård- och omsorgsnämnden med begäran om svar senast 2022-07-01.
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Yrkanden
Nisse Sandqvist (V) yrkar enligt följande:
Att riktlinjen skickas på remiss till de politiska partierna och att beslutspunkten 3 ändras
enligt följande. "Tekniska nämnden skickar ”Riktlinje för drift av gator, vägar och
parkering” på remiss till: Tillgänglighetsrådet, kommunala pensionärsrådet, miljö- och
samhällsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt de i kommunfullmäktige representerade
politiska partierna, med begäran om svar senast 2022-07-01.
Andreas Köhler (M) ställer sig bakom Nisse Sandqvists yrkande.

Underlag för beslut
•
•
•
•
•

Teknisk förvaltning tjänsteskrivelse, 2022-04-04
Bakgrundsrapport riktlinje för drift av gator, vägar och parkering
Remissversion Riktlinje för drift av gator, vägar och parkering
PWC Rapport – teknisk verksamhet Östersunds kommun
Kommunjämförelse vinterväghållning

Beslutet skickas till
•
•
•
•
•
•

Sektor GataFritid
Kommunala pensionärsrådet
Tillgänglighetsrådet
Miljö- och samhällsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Politiska partier representerade i kommunfullmäktige
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Dnr 00055-2022

Investeringsprojekt 2022 - Underhållsbeläggning 2022
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.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beviljar igångsättning av investeringsprojekt inom budget avseende
projekt Underhållsbeläggning, med projektnummer 92107, till en kostnad av 11 mnkr.

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, Mark och anläggning, sektor GataFritid
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Dnr 00065-2021

Cykelväg - Bergsgatan
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.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beviljar igångsättning av investeringsprojekt inom budget avseende
projekt Cykelväg Bergsgatan, med projektnummer 92082, till en kostnad av 18 mnkr.

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, Mark och anläggning, sektor GataFritid
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Dnr 00141-2021

Gång- och cykelbro - Storsjöstrand
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.

Tekniska nämndens 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.

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, Mark och anläggning, sektor GataFritid
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Dnr 00268-2021

Anvisning av plats för lämnande av mat- och restavfall
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.

Tekniska nämndens 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.

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.
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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
Beslut om provisorisk upphämtningsplats, 2021-12-17
Lokala föreskrifter om avfall för Östersunds kommun

Beslutet skickas till
•

•
•

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
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Dnr 00090-2022

Remiss - Strategi för en åldrandevänlig kommun
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.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag daterat 29 mars 2022 till yttrande över
”Remiss - Strategi för en åldrandevänlig kommun”.

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
Tekniska nämnden
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Dnr 00001-2022

Tekniska nämndens delegationsbeslut 2022
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.

1.

Punkt i delegations- Beslutsdatum
bestämmelserna
SA1
2022-03-29

2.

SA1

2022-03-29

3.

SA1

2022-03-25

4.

SA1

2022-03-25

5.

SA1

2022-03-23

6.

SA1

2022-03-23

7.

SA1

2022-03-15

8.

2022-03-04 – 2022-03-30

Beskrivning av
delegationsbeslut
Yttrande - Bygglov
POSTILJONEN 9 STADEN
5:1 Dnr 2022-000198
Yttrande - Bygglov
SAVOJKÅLEN 1 Dnr 2022000214
Yttrande - Bygglov STADEN
2:1 Dnr 2022-000116
Yttrande över bygglov Grytan
3:33 L 2022-000201
Yttrande över bygglov
Reningsverket 2, L 2022000166
Yttrande över bygglov
Håkansta 3:8, L 2022-000207
Yttrande - Bygglov ABCBOKEN 11 Dnr 2022-000028
Nyanställningar, Teknisk
förvaltning

Östersunds kommun │ 831 82 Östersund │ 063 - 14 30 00 │ www.ostersund.se

Diarienummer
00006-2022
00006-2022
00006-2022
00005-2022
00005-2022
00005-2022
00006-2022

Protokoll från Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2022-04-13

Sida
24(27)

Parkeringstillstånd
Trafikregleringar
Lokala trafikföreskrifter
Upplåtelse av offentlig plats
Dispenser transporter (vikt, bredd)
Beslut
220303 - 220331
41 - 52

Ärende

Bifall

Avslag

Parkeringstillstånd

12

0

25 - 41

Trafikregleringar

17

0

10 - 27

Lokala
trafikföreskrifter
Upplåtelse av
offentlig plats
Dispenser transporter

18

0

26

0

7

0

19 - 44
27 - 33

Flytt av fordon
Beslut
220303 – 220331
(6) -

Ärende

Utförda

Fordonsflytt

0

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tar del av redovisningen av delegationsbesluten.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden tar del av redovisningen av delegationsbesluten.

Underlag för beslut
Teknisk förvaltnings förslag till beslut 2022-04-05
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Dnr 00002-2022

Tekniska nämndens meddelanden 2022
Teknisk förvaltning har gjort en sammanställning över kännedomsärenden inför tekniska
nämndens sammanträde.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tar del av ärenden för kännedom enligt förteckning i sammanställning
2022-04-05.

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
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Dnr 00003-2022

Tekniska nämndens information och överläggningar 2022
Följande punkter tas upp för information/överläggning på tekniska nämndens sammanträde:

1.Vinterväghållning
Ulf Norlén och Tore Åberg ger en nulägesrapport avseende säsongens vinterväghållning
inklusive kostnader under perioden.

2.Återkoppling - Upphandling sommarparken
Frida Larsson ger en återkoppling om hur upphandling för sommarparken fortlöper samt
förslag på aktiviteter som kan finnas i parken.

3.Månadsuppföljning
Lena Johansson ger en presentation av månadsuppföljning per 31 mars 2022.

4.Återkoppling, Evenemangspolicy
Liselotte Halvarsson, Utvecklingsstrateg, Näringslivskontoret, har vid nämndens
sammanträde i oktober 2021 informerat tekniska nämnden om arbetet med att ta fram
"Evenemangspolicy för Östersunds kommun". Liselotte ger nu en återkoppling om hur
arbetet fortlöper. Remissversionen är klar och kommer inom kort att skickas ut på remiss,
både internt och externt.

5.Förvaltningschefens information

Elsparkcyklar
Kontraktsförslag från elsparkcykelföretag har inkommit till kommunen, avseende
uppställningsplats, då de vill etablera sig i kommunen. Förvaltningen arbetar för att styra upp
var elsparkcyklar kan parkeras. Förvaltningschefen kommer att hålla nämnden informerad
om hur ärendet fortlöper.
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Rekrytering
•

Rekrytering av ny sektorchef till sektor Måltidsservice är klar.

•

Ny rekrytering efter sektorchef på sektor GataFritid avvaktas, då det inte är klart
med hur förvaltningsorganisationen kommer att se ut under den nya mandatperioden.

•

Ny rekrytering efter Inköpssamordnare avvaktas, eventuellt kommer tjänsten att
omvandlas.
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