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§ 70
Upprop och val av justerare
Tekniska nämndens beslut
Dag Wassdahl (S) utses att justera tekniska nämndens protokoll.
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§ 71
Fastställande av föredragningslista
Tekniska nämndens beslut
Föredragningslistan fastställs utan ändring.
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Dnr 00402-2021

Medborgarförslag - Belysning Österängsparken
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att det sätts
upp gatubelysning (gatlykta) i Österängsparken för att minska otrygghetskänslan.
Förslaget har legat ute på kommunens hemsida från slutet av oktober 2021 till den 29
november 2021. Förslaget har samlat 34 underskrifter.
Medborgarförslagets bakgrund är att gångvägen längs muren i övre delen av
Österängsparken mellan övergångsstället Kyrkgatan-Gränsgatan och övergångsstället
Rådhusgatan vid Österängsskolan upplevs mörk och otrygg. Som lösning föreslår
förvaltningen åtgärder för att förbättra den upplevda tryggheten, till exempel en
kompletterande belysning ovanför muren som samspelar med parkens gestaltning.
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att bereda och fatta slutligt beslut i ärendet.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget på så sätt att äskande av investeringsmedel
för belysning i Österängsparken tas med i den ordinarie budgetprocessen för år 2024.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget på så sätt att äskande av investeringsmedel
för belysning i Österängsparken tas med i den ordinarie budgetprocessen för år 2024.

Underlag för beslut
•
•
•

Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-05-31
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-20
Medborgarförslag, 2021-11-29

Beslutet skickas till
•
•
•
•

Kommunstyrelsen (för kännedom)
Teknisk förvaltning, GataFritid
Kommunledningsförvaltningen, verksamhetskontroller Maria Hagnestad
Förslagsställaren
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Dnr 00016-2022

Medborgarförslag - Gör Odensala - Lillsjön än mer
attraktivt
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att gångoch cykelvägen som kommer från tunneln under Opevägen intill förskolan Stallet och går
mot Lillsjön förlängs från bussgatan till slingan runt Lillsjön.
I förslaget ingår även att den delen samt övrig obelyst slinga på östra sidan av Lillsjön blir
belyst. På så sätt skulle ett underbart område bli än mer mysigt och attraktivt och
tillgängligt enligt medborgarförslaget.
För att vinterväghållningsmaskiner ska ta sig fram måste det vara ett fungerande underlag
och en, från träd och grenar, fri och framkomlig väg.
Det betyder att träd måste tas ned och att det ska anläggas en hårdgjord gång- och
cykelväg rakt över ängen där flera förskolor ofta vistas. Skogen har ett flertal
inrapporterade naturvärden som är beroende av gammal skog och de bör bevaras och
utvecklas. Även ängen har naturvärden som bör tas omhand och utvecklas.
Åtgärden om belysning runt Lillsjön finns med som förslag på åtgärdsplan inom ramen för
Reservatsbildning Lillsjön 00188–2019 och förutsättningar och möjligheterna är planerad
att utredas under år 2023.
Förslaget har legat ute mellan 2021-11-27 – 2021-12-27 och samlat 45 underskrifter.
Kommunfullmäktige har uppdragit till tekniska nämnden att fatta slutligt beslut i ärendet.

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden avslår förslaget om förlängning av vinterväghållen, belyst gång- och
cykelväg från bussgatan till gång- och cykelvägen vid Lillsjön.
Motivering: Det finns idag flera sätt att ta sig till Lillsjön nära genom bostadsområdet som
redan idag vinterväghålls. Stigen genom skogen och över ängen vid ”dagisbjörken” bör
behållas som stig som kan användas under barmarksperioden för att naturvärden i skogen
och på ängen bör bibehållas och helst ökas.
2. Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget på så sätt att en utredning om att belysa
östra delen av slingan runt Lillsjön görs under år 2023. I utredningen ska ingå
förutsättningar, kostnader, påverkan på naturmiljö och om det är möjligt att uppföra
belysning eller inte.
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Förvaltningens förslag till beslut
1. Tekniska nämnden avslår förslaget om förlängning av vinterväghållen, belyst gång- och
cykelväg från bussgatan till gång- och cykelvägen vid Lillsjön.
Motivering: Det finns idag flera sätt att ta sig till Lillsjön nära genom bostadsområdet som
redan idag vinterväghålls. Stigen genom skogen och över ängen vid ”dagisbjörken” bör
behållas som stig som kan användas under barmarksperioden för att naturvärden i skogen
och på ängen bör bibehållas och helst ökas.
2. Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget på så sätt att en utredning om att belysa
östra delen av slingan runt Lillsjön görs under år 2023. I utredningen ska ingå
förutsättningar, kostnader, påverkan på naturmiljö och om det är möjligt att uppföra
belysning eller inte.

Underlag för beslut
•
•

Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-04-01
Medborgarförslag, 2021-11-27

Beslutet skickas till
•
•
•
•

Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetscontroller Maria Hagnestad
Sektor GataFritid
Förslagsställaren
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Dnr 00181-2022

Medborgarförslag - Belysning vid Lillsjön
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att man
sätter upp belysning vid promenadvägen vid Lillsjöns övre sida, den upp emot E14.
Belysning finns på sidan mot Lillänge och Odensala, men det är helt mörkt på ovansidan
av sjön mot badplatsen. Förslagsställaren påpekar att det går många där året runt och på
den mörka delen av året måste man ha pannlampa, vilket gör att en del inte vågar gå där.
Åtgärden om belysning runt Lillsjön finns med som förslag i åtgärdsplan inom ramen för
Reservatsbildning Lillsjön, diarienummer TN00188–2019. Utredning om det ska belysas
eller inte, förutsättningar, kostnader, påverkan på naturmiljö är planerad att göras under år
2023.
Förslaget har legat ute och samlat underskrifter 2021-10-29 till 2021-11-29 och samlat 38
underskrifter. Kommunfullmäktige har uppdragit till tekniska nämnden att fatta slutligt
beslut i ärendet.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget på så sätt att en utredning om att belysa
övre delen av slingan runt Lillsjön görs under år 2023. I utredningen ska ingå
förutsättningar, kostnader, påverkan på naturmiljö och om det är möjligt att uppföra
belysning eller inte.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget på så sätt att en utredning om att belysa
övre delen av slingan runt Lillsjön görs under år 2023. I utredningen ska ingå
förutsättningar, kostnader, påverkan på naturmiljö och om det är möjligt att uppföra
belysning eller inte.

Underlag för beslut
•
•
•

Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-05-23
Medborgarförslag, 2021-10-29
Beslut, Kommunfullmäktige § 328, 2021-12-20

Beslutet skickas till
•
•
•

Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetscontroller Maria Hagnestad
Sektor GataFritid
Förslagsställaren
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Dnr 00172-2022

Medborgarförslag - Säker övergång Fältjägargränd
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att det
byggs ett övergångsställe i korsningen Fältjägargränd-Infanterigatan/Regementsgatan
Enligt förslagsställaren passerar varje morgon en stor mängd människor som bor på
Stadsdel Norr och som ska in till stan för förskola, skola eller arbete.
Förslaget har samlat 46 underskrifter på kommunens hemsida från
2022-01-09 till 2022-02-10.
Kommunfullmäktige har uppdragit till tekniska nämnden att fatta slutligt beslut i ärendet.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget och ger förvaltningen i uppdrag att utreda
den mest lämpliga placeringen av antingen en cykelöverfart eller ett övergångställe.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget och ger förvaltningen i uppdrag att utreda
den mest lämpliga placeringen av antingen en cykelöverfart eller ett övergångställe.

Underlag för beslut
•
•

Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-05-24
Medborgarförslag, 2022-05-02

Beslutet skickas till
•
•
•
•

Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetscontroller Maria Hagnestad
Sektor GataFritid
Förslagsställare
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Dnr 00230-2022

Initiativärende från Alliansgruppen: Sänkt hastighet vid
övergångsställe på Trondheimsleden
Initiativärendet gäller övergångsstället vid busshållplats Pibäcken där initiativtagarna
anser att hastigheten borde sänkas från nuvarande 60km/h på grund av mängden barn som
nu under skolomläggningarna måste passera över Trondheimsvägen.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden bifaller förslaget i initiativärendet på sådant sätt att hastigheten sänks
till 40km/h på en sträcka av 200 m runt övergångsstället och att den lokala
trafikföreskriften förväntas börja gälla 1 juli 2022.

Jäv

Nisse Sandqvist (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden bifaller förslaget i initiativärendet på sådant sätt att hastigheten sänks
till 40km/h på en sträcka av 200 m runt övergångsstället och att den lokala
trafikföreskriften förväntas börja gälla 1 juli 2022.

Underlag för beslut
•
•

Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning,2022-06-01
Östersunds kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Trondheimsvägen
2380 2022-00037

Beslutet skickas till
•
•

Sektor GataFritid, Trafik och el
Tekniska nämnden
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Dnr 00139-2020

Informationshanteringsplan Tekniska nämnden
Enligt arkivlagen och Östersunds kommuns arkivreglemente ska varje nämnd anta en
informationshanteringsplan. Planen ska beskriva nämndens samtliga typer av handlingar
och hur de ska hanteras gällande förvaring och gallring/bevarande. Teknisk förvaltning
har tagit fram ett förslag till revidering av informationshanteringsplan för tekniska
nämnden. Planen omfattar den verksamhet som ligger under tekniska nämndens
ansvarsområde.

Tekniska nämndens beslut
1. Informationshanteringsplan för tekniska nämnden fastställs.
2. Informationshanteringsplan för tekniska nämnden gäller från och med
2022-07-01.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Informationshanteringsplan för tekniska nämnden fastställs.
2. Informationshanteringsplan för tekniska nämnden gäller från och med
2022-07-01.

Underlag för beslut
•
•

Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-05-31
Förslag till reviderad informationshanteringsplan för tekniska nämnden
Informationshanteringsplan för tekniska nämnden, 2021-09-01

Beslutet skickas till
•
•

Teknisk förvaltning
Kommunarkivet
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Dnr 00126-2022

Grundläggande granskning av tekniska nämnden
Tekniska nämnden har erhållit en granskningsrapport från kommunrevisionen avseende
den grundläggande granskning av tekniska nämnden som genomfördes år 2021.
Revisionens sammanfattande bedömning är att tekniska nämnden har bedrivit
verksamheten på ett ekonomiskt tillfredställande sätt, däremot bedöms verksamheten
endast delvis ha bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och den interna kontrollen bedöms
delvis vara tillräcklig. Revisionen lämnar rekommendationer på punkter att åtgärda. I
bakgrunden till tjänsteskrivelsen redovisas vilka åtgärder som teknisk förvaltning föreslås
vidtas.

Tekniska nämndens beslut
Ärendet återremitteras för tydligare redovisning av de åtgärder som har vidtagits och de
åtgärder som ska vidtas.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag daterat 3 maj 2022 till yttrande över
”Grundläggande granskning av tekniska nämnden, komplettering”.

Yrkanden
Nisse Sandqvist (V) yrkar på återremiss för tydligare redovisning av de åtgärder som har
vidtagits och de åtgärder som ska vidtas.

Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag.
Ordförande frågar nämnden om ärendet ska återremitteras.
Ordförande finner att ärendet ska återremitteras.
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Underlag för beslut
•
•
•

Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-05-03
Revisionsrapport-Grundläggande granskning av tekniska nämnden 2021
Skrivelse-Grundläggande granskning av tekniska nämnden 2021

Beslutet skickas till
•
•
•

Kommunrevision
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetscontroller Maria Hagnestad
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Dnr 00374-2021

Beredskapsplan för livsmedelsförsörjning
Teknisk förvaltning har av tekniska nämnden fått i uppdrag att beräkna mängder och
kostnader för olika nivåer av krislager. Tre olika nivåer med olika stora krislager av
livsmedel har beräknats. Förvaltningen har även identifierat sårbarheter gällande kyl- och
frysförvaring i anslutning till de robusta köken samt att diskmaskinen på Sollidens
äldrematskök behöver åtgärder för att kunna fungera vid ett elavbrott trots tillgång till
reservkraft.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar:
1. Att Måltidsservice senast 1 december 2022 erbjuder inköp av krislager av livsmedel
enligt nivå ett till en kostnad av 540 000 kronor. Finansieras via den intäktsfinansierade
modellen.
2. Att ge sektor Fastighet i uppdrag att utreda plats för lagerlokaler för krislager i
anslutning till de fyra robusta köken. Kostnad beräknas till 50 000 kronor per år och
finansieras inom befintlig budgetram.
3. Att ge sektor Fastighet i uppdrag att utreda kyl- och fryslokaler/funktioner i anslutning
till de fyra robusta köken i samband med om- eller nybyggnationer.
4. Att ge sektor Fastighet i uppdrag att utreda möjligheter till installation av
nödvattenkoppling till diskmaskinen på Sollidens äldrematskök.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar:
1. Att Måltidsservice senast 1 december 2022 erbjuder inköp av krislager av livsmedel
enligt nivå ett till en kostnad av 540 000 kronor. Finansieras via den intäktsfinansierade
modellen.
2. Att ge sektor Fastighet i uppdrag att utreda plats för lagerlokaler för krislager i
anslutning till de fyra robusta köken. Kostnad beräknas till 50 000 kronor per år och
finansieras inom befintlig budgetram.
3. Att ge sektor Fastighet i uppdrag att utreda kyl- och fryslokaler/funktioner i anslutning
till de fyra robusta köken i samband med om- eller nybyggnationer.
4. Att ge sektor Fastighet i uppdrag att utreda möjligheter till installation av
nödvattenkoppling till diskmaskinen på Sollidens äldrematskök.
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Underlag för beslut
•
•
•

Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-05-30
Utredning, omfattning och kostnader krislager livsmedel, 2022-05-30
Beslut, tekniska nämnden § 150, 2021-12-15

Beslutet skickas till
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsen (för kännedom)
Sektor Måltidsservice
Vård- och omsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
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Dnr 00179-2022

Remiss - Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten,
dnr 2022/01733
Livsmedelsverkets förslag på nya föreskrifter för dricksvatten skickades ut på remiss 6
maj 2022. De nya föreskrifterna föreslås implementera delar av det nya
Dricksvattendirektivet (EU) 2020/2184 i Sverige.
Branschorganisationen Svenskt Vatten har gjort en grundlig genomgång av förslaget till
nya föreskrifter och lämnar ett välskrivet yttrande. Teknisk förvaltning har varit delaktig i
Svenskt Vattens yttrande och anser att det kan antas som ett eget yttrande med några
kompletteringar.

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska Nämnden antar förvaltningens förslag daterat 25 maj 2022 till yttrande över
”Remiss – Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, dnr 2022/01733”.
2. Paragrafen förklaras direktjusterad.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Tekniska Nämnden antar förvaltningens förslag daterat 25 maj 2022 till yttrande över
”Remiss – Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, dnr 2022/01733”.
2. Paragrafen förklaras direktjusterad.

Underlag för beslut
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-05-25
Yttrande, 2022-05-25
Svenskt Vattens yttrande
Remiss - Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Beslutet skickas till
•
•

Livsmedelsverket, livsmedelsverket@slv.se
Sektorchef, Sektor AvfallVA
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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
2022-05-13 – 2022-06-06.

1.

Punkt i delegations- Beslutsdatum
bestämmelserna
SA1
2022-06-03

2.

SA1

3.
4.

SA1
SA1

5.

SA1

6.

SA1

7.

SA1

8.

B1

9.

B1

10.
11.

B1
SA1

12.

Beskrivning av delegationsbeslutet

Yttrande - Bygglov VALLA 8:6 Dnr
2022-000480
2022-06-02
Yttrande - Bygglov BRUNFLOBACKEN 1:64 Dnr 2022-000322
2022-05-31
Yttrande om förslag till lösning
2022-05-31
Yttrande över bygglov Valla 10:5, L
2022-000239
2022-05-30
Granskningsyttrande gällande
detaljplan för Fugelsta 5:30
2022-05-25
Yttrande över bygglov Sunne-Högen
3:1, L 2022-000453
2022-05-23
Yttrande - Brandfarliga och explosiva
varor på fastigheten Bandsågen 9,
2022-000708
2022-05-18
Kommunalt investeringsbidrag till
stadsberättiga enskilda vägar
2022-05-18
Kommunalt bidrag 2022 - Berättigade
vägbelysningsföreningar
2022-05-17
Bidrag till vägföreningar
2022-05-16
Yttrande - Bygglov STADEN 2:1
Dnr 2022-000339
2022-05-13 – 2022- Nyanställningar, Teknisk förvaltning
06-06
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Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Färdtjänst inom kommunen
Färdtjänst i annan kommun

Riksfärdtjänst
Beslut

Ärende

Bifall

Avslag

Parkeringstillstånd

17

0

220501-220531
68-85

för rörelsehindrade
249-288

Färdtjänst inom
kommunen

38

1

19-26

Färdtjänst i annan
kommun

7

0

28-47

Riksfärdtjänst

19

0

Parkeringstillstånd
Trafikregleringar
Lokala trafikföreskrifter
Upplåtelse av offentlig plats
Dispenser transporter (vikt, bredd)
Beslut
220511 - 220601
61 - 69

Ärende

Bifall

Avslag

Parkeringstillstånd

9

0

72 - 95

Trafikregleringar

24

0

27 - 29

Lokala
trafikföreskrifter
Upplåtelse av
offentlig plats
Dispenser transporter

3

0

18

0

10

0

93 - 110
50 - 59
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Flytt av fordon
Beslut
220401 – 220601
8 - 12
Flytt 7 kommer vid
senare tillfälle

Ärende

Utförda

Fordonsflytt

5

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
Tjänsteskrivelse, Teknisk förvaltning, 2022-06-07
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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
2022-06-07.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden tar del av ärenden för kännedom enligt förteckning i sammanställning
2022-06-07.

Underlag för beslut
•
•

Tjänsteskrivelse, Teknisk förvaltning, 2022-06-07
Sammanställning 2022-06-07

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

Protokoll från Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2022-06-15

§ 83

Sida
23(25)

Dnr 00003-2022

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

1. Förvaltningschefens information
Örjan Jervidal informerar nämnden om följande:

Säkerhetsläget

Säkerhetsläget är för närvarande lugnt. Migrationsverket önskar köpa några boendeplatser
från Östersunds kommun, men ännu har det inte kommit så många flyktingar till kommunen.
Vad gäller att få in leverans till perioden är det lite svårare, men just nu är det en lugn period.
Vi har inte behov av så många leveranser för närvarande.

Teknisk förvaltning

Flera medarbetare har valt att lämna förvaltningen efter pandemin, vilket gör att det blir en
rörelse i förvaltningen och vi har inte personer att fylla upp en del av tjänsterna med. Många
medarbetare har högt tryck på sig - både vad gäller långsiktiga och kortsiktiga projekt, vilket
medfört att arbetsmiljön för en del medarbetare försämrats.

Kommunledningsgruppen

Kommunledningsgruppen har varit på kommunmässa i Helsingborg. De upplevde det som
mycket positivt att få ta del av andra kommuners arbete och erfarenheter.

Workshop

Förvaltningen har haft en workshop om samisk mat, med fokus på samisk mat för förskola
och äldreomsorg. Workshopen hölls av sektor Måltidsservice.

Sektor Städ & Service

Städ & Service har arbetsmiljöproblem på några av kommunens skolor. Detta med anledning
av att det är några elever som ställer till det så att personalen inte kan utföra den städning
som är beställd. Problemen drabbar även fastighetsskötare och personal som serverar
måltider. Sektorn har en bra dialog med skolledningen, berörda skolor är väl medvetna om
problemen.
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Sektor Fastighet

Sektor Fastighet har genomfört en omorganisation med följden att fyra nya enhetschefer har
rekryterats. Omorganisationen träder i kraft 1 november 2022.

Projektarbete i förvaltningen

Arbetet med projekt har breddats i organisationen. Det kommer inte längre att vara bara
Projektenheten som arbetar med projekt, även sektorerna kommer att arbeta med dessa. En
stor utbildningsinsats har påbörjats.

2. Nytt pris biogas, uppföljning
Kristina Kenning ger nämnden en uppföljning gällande biogaspriset hos kommunens
biogasmack. Biogasförsäljningen på kommunens biogasmack ökar ständigt, vilket medför att
biogaspriset inte är i behov av en prisjustering i dagsläget.

3. Ansökningar
Kristina Kenning ger nämnden en information om två pågående ansökningar. Det gäller
ansökan för vattenverksamhet (avseende nya vattenverket) samt ansökan om miljöfarlig
verksamhet (avseende biogasanläggningen).

4. Workshop Avfallsplan
Ida Sjölund och Jenny Florberger håller en workshop om arbetet med avfallsplanen för att få
nämnden delaktig i arbetet.

5. Information om parkeringar, beläggningsgrad, i allmänhet
Carola Jonsson informerar om att det finns gott om parkeringar centralt i Östersund, med
undantag kring juletid då det brukar kunna vara svårare att hitta en närbelägen
parkeringsplats.
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6. Månadsuppföljning
Lena Johansson ger en information om månadsuppföljning per 31 maj 2022.

7. Vinterväghållning
Ulf Norlén ger nämnden en återrapport avseende vinterväghållning säsongen 2021/2022.
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