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Beslutande 
Per-Göran Bergqvist (C) 
Andreas Köhler (M), Ordf. 
Sverker Jonsson (M) 
Emanuel Sandberg (KD) 
Jean Luc Kabisa, vice Ordf. (S) 
Florian Stamm (MP) §§ 56-68 p. 1, 69 
Nisse Sandqvist (V) §§ 56-64, 66-68. Jäv §§ 65, 69 
Patrik Andersson (C) 
Sara Bengtlars (S) 
Helena Lassen (S) §§ 65, 69  
 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Tord Lundin (C) 
Jenny Hayer (M) 
Helena Lassen (S) §§ 56-64, 66-68 
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Övriga närvarande 
Örjan Jervidal, Förvaltningschef, Teknisk förvaltning §§ 56-69 
Caroline Bjurström, tf Stabschef, sektor GataFritid § 58 
Jonathan Hagnestad, Verksamhetsutvecklare, sektor GataFritid § 58 
Frida Larsson, Stadsträdgårdsmästare, sektor GataFritid § 59 
Ulf Norlén, Enhetschef, sektor GataFritid § 63, 64 
Per Berlén, Enhetschef, sektor GataFritid § 68 
Mikael Johansson, Ekonom, sektor AvfallVA § 60  
Jenny Florberger, Enhetschef, sektor AvfallVA § 64, 65 
Karin Axén, Avfallsingenjör, sektor AvfallVA § 64, 65 
Ann Färdvall, Samordnare, sektor Måltidsservice § 62 
Peter Madsen, Verksamhetssamordnare, sektor Städ & Service § 62 
Lena Johansson, Förvaltningsekonom, Teknisk förvaltning §§ 56-65 
Mathias Ekman, Enhetschef, Projektenheten § 58 
Ola Eckerdal, Projektledare, Projektenheten § 68 
Carin Jonsson, Personalföreträdare, Kommunal §§ 56-69  

 

Utses att justera 
 
Jean Luc Kabisa (S) 

Justering 
2022-06-02 Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15 

Underskrifter 

Ordförande 

Andreas Köhler (M) 

Justerare 

Jean Luc Kabisa (S)  

Sekreterare 

Ann-Christine Henriksson 
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Protokollet är justerat. Justeringen av Tekniska nämndens protokoll 2022-05-25 
har tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla. 
 
Anslagstid:  2022-06-03 till och med 2022-06-27 
Förvaringsplats: Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15 
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§ 56     

Upprop och val av justerare 

Tekniska nämndens beslut 
Jean Luc Kabisa (S) utses att justera tekniska nämndens protokoll.  
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§ 57     

Fastställande av föredragningslista 
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden fastställer föredragningslistan med följande ändring: 
 

Tillkommande ärende 
Initiativärende från Alliansgruppen: Sänkt hastighet vid övergångsställe på 
Trondheimsleden. 
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§ 58    Dnr 00383-2021 

Yttrande över återremiss, Östersundslänken 
Kommunfullmäktige (2022-03-31 § 48) återremitterade ärendet ”Omdisponering av 
investeringsmedel 2022”, för att ge fullmäktige en redovisning av vilka investeringar som 
planeras för vilka summor i projektet. Denna tjänsteskrivelse är svar på sagda återremiss. 
 
Östersundslänken syftar till att binda ihop kollektivtrafiken mellan Östersunds 
centralstation i söder och Jamtli i norr, för att i förlängningen öka det kollektiva resandet. 
Projektets avsedda effekter nås endast om det genomförs i sin helhet. 
 
För att bygga stationen Jamtli, förarutrymme Hofvallen samt påbörja byggnationerna i 
centrum, ansöker tekniska nämnden om ombudgetering av investeringsmedel inom 
beslutad rambudget 2022.  
 
Att ombudgeteringar tas från dessa projekt, grundar sig i att byggnationerna inte kommer 
kunna genomföras som planerat under 2022 och därför kan nyttjas på andra sätt tills 
vidare. Vidare pågår ett projekt för ombyggnationen av GIII:s torg, Östersundslänken är 
inte avhängigt detta. 
 
Den totala summan för projektet beräknas till 134 mnkr fördelat på flera år och delprojekt, 
nuvarande tidsplan för färdigställande sträcker sig till 2024. Projektet har äskade medel 
för en del av finansieringen, för sitt färdigställande kommer projektet kräva ett 
tilläggsanslag eller omprioritering inom befintlig budgetram. 
 
Då projektet innebär stora investeringar samt är av politiskt intresse, bör en politisk 
ledningsgrupp utses som även har budgetansvar. För detta föreslår teknisk förvaltning 
kommunstyrelsens presidium. 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att år 2022 omfördela 11,5 miljoner 
kronor från projekt ”Trafikplats Odenskog” till Östersundslänken, inom beslutad 
budgetram.  
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att Affärsområde fastighet år 2022 
överför 9 miljoner kronor från projekt ”Ny förskola Torvalla, Skogsmon, Ängsmon 
(Ottfjället)” till tekniska nämndens projekt Östersundslänken. Budgetramen för ny 
förskola Torvalla, Skogsmon, Ängsmon (Ottfjället) utökas med motsvarande summa för 
2023. Budgetreglering verkställs vid tertial 2. 
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3. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att Affärsområde fastighet år 2022 
överför 9 miljoner kronor från projekt ”Ny förskola Torvalla, Skogsmon, Ängsmon 
(Ottfjället)” till affärsområde Fastighets projekt Hofvallen, som är en del av 
Östersundslänken. Budgetramen för ny förskola Torvalla, Skogsmon, Ängsmon 
(Ottfjället) utökas med motsvarande summa för 2023. Budgetreglering verkställs vid 
tertial 2.  
4. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att utse politisk ledningsgrupp för 
projekt Östersundslänken, samt att investeringsbudgeten för Östersundslänken i sin helhet 
flyttas till Kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att år 2022 omfördela 11,5 miljoner 
kronor från projekt ”Trafikplats Odenskog” till Östersundslänken, inom beslutad 
budgetram.  
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att Affärsområde fastighet år 2022 
överför 9 miljoner kronor från projekt ”Ny förskola Torvalla, Skogsmon, Ängsmon 
(Ottfjället)” till tekniska nämndens projekt Östersundslänken. Budgetramen för ny 
förskola Torvalla, Skogsmon, Ängsmon (Ottfjället) utökas med motsvarande summa för 
2023. Budgetreglering verkställs vid tertial 2. 
3. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att Affärsområde fastighet år 2022 
överför 9 miljoner kronor från projekt ”Ny förskola Torvalla, Skogsmon, Ängsmon 
(Ottfjället)” till affärsområde Fastighets projekt Hofvallen, som är en del av 
Östersundslänken. Budgetramen för ny förskola Torvalla, Skogsmon, Ängsmon 
(Ottfjället) utökas med motsvarande summa för 2023. Budgetreglering verkställs vid 
tertial 2.  
4. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att utse politisk ledningsgrupp för 
projekt Östersundslänken, samt att investeringsbudgeten för Östersundslänken i sin helhet 
flyttas till Kommunstyrelsen. 
 

Underlag för beslut 
• Tjänsteskrivelse, Teknisk förvaltning, 2022-05-12 
• Kostnadssammanställning Östersundslänken, 2022-05-10 
• Beslut, kommunfullmäktige § 48, 2022-03-31  
• Presentation Östersundslänken, Utvecklingsutskottet 2022-02-21 
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Beslutet skickas till 
• Kommunstyrelsen  

• Sektor GataFritid, Teknisk förvaltning 
• Maria Hagnestad, verksamhetscontroller, Kommunledningsförvaltningen 

• Andrea Bucknor, budgetcontroller, Kommunledningsförvaltningen 
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§ 59    Dnr 00152-2022 

Remiss - Evenemangspolicy för Östersunds kommun 
Tekniska nämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på remissversion av 
Evenemangspolicy för Östersund med bakgrundsrapport. 
 
Policyn består av sju stycken ställningstaganden. Teknisk förvaltning bedömer att 
bakgrundsrapporten och ställningstagandena är väl genomarbetade och relevanta.  
 
I yttrandet lyfter förvaltningen förslag till några redaktionella ändringar och 
kompletteringar. 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag daterat den 9 maj 2022  till yttrande över 
Remiss – Evenemangspolicy för Östersunds kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag daterat den 9 maj 2022  till yttrande över 
Remiss – Evenemangspolicy för Östersunds kommun. 
 

Underlag för beslut 
• Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-05-09 
• Yttrande 2022-05-09 
• Remissutgåva Evenemangspolicy 

 
 

Beslutet skickas till 
• Kommunstyrelsen  
• Näringslivskontoret 
• Sektor GataFritid, teknisk förvaltning 
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§ 60    Dnr 00332-2021 

VA-investeringsfonden 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östersunds kommun har revisionskontoret 
under 2021 genomfört en granskning avseende VA-investeringar. 
I samband med cryptosporidiumutbrottet 2010 upptäcktes behovet av ett membranfilter. 
Utförarstyrelsen beslutade 2015-02-04 att föreslå kommunfullmäktige att ge teknisk 
förvaltning i uppdrag att inrätta en fond med syftet att finansiera investeringen. 
 
Beslut från kommunstyrelsen och fullmäktige har eftersökts gällande utförarstyrelsens 
förslag om att inrätta en investeringsfond, men inga sådana beslut har återfunnits. 
 
Revisionen rekommenderar tekniska nämnden att:  
• Säkerställa att det fattas formella beslut gällande investeringsfonden 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa den fond som skapades år 

2015 med syftet att finansiera investeringen för ett nytt vattenverk vid Minnesgärde.  
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att investeringsfonden ska bestå av den 

taxefinansierade VA-verksamhetens samlade överskott efter bokslut för åren från 2014 
och fram till dess att det nya vattenverket är färdigställt och i drift. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa den fond som skapades år 

2015 med syftet att finansiera investeringen för ett nytt vattenverk vid Minnesgärde.  
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fonden som ska fastställas idag 

består av samlat överskott efter bokslut åren 2014-2021. Fonden ska även omfatta 
kommande eventuella överskott fram till det år att vattenverket är färdigställt och i drift.  

 
 

Yrkanden 

Nisse Sandqvist (V)  yrkar att beslutspunkt 2 i ärendet om VA-investeringsfond ska 
formuleras enligt följande: Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att 
investeringsfonden ska bestå av den taxefinansierade VA-verksamhetens samlade överskott 
efter bokslut för åren från 2014 och fram till dess att det nya vattenverket är färdigställt och i 
drift. 

Andreas Köhler (M) yrkar bifall på punkt 1. 
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Underlag för beslut 
• Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-05-04 
• Revisionsrapport, Granskning av VA-investeringar  
• Beslut, utförarstyrelsen, 2015-02-04 

Beslutet skickas till 
 
• Kommunstyrelsen  
• Sektorchef, AvfallVA  
• Ekonom, Avfall VA  
• Förvaltningschef, Teknisk förvaltning 
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§ 61    Dnr 00158-2022 

VA Z Renhållare, referensgrupp 
December 2013 startades VA Z Renhållare, som är en sammanslutning bestående av  
VA- och Renhållningsansvariga från Jämtlands åtta kommuner. En samordnare är anställd 
för att hålla ihop och driva verksamheten. 
 
En politisk referensgrupp för VA Z Renhållare bildades under 2019. Referensgruppen 
består av en politiker från varje kommun i länet.  
 
Vid tekniska nämndens sammanträde 2019-05-16, § 25, utsågs kommunstyrelsens 
ordförande Bosse Svensson (C) till ordinarie representant i referensgruppen och tekniska 
nämndens ledamot Nisse Sandqvist (V) till ersättare. Bosse Svensson har nu avsagt sig 
alla sina uppdrag och ny ordinarie representant behöver utses. 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden utser Andreas Köhler (M) som ordinarie representant i referensgrupp 
till VA Z Renhållare. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden utser NN som ordinarie representant i referensgrupp till VA Z 
Renhållare. 
 

Yrkanden 
Sverker Jonsson (M) föreslår Andreas Köhler (M) till ordinarie representant till VA Z 
Renhållare.  
 

Underlag för beslut 
• Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-04-25 

 

Beslutet skickas till 
• Kommunstyrelsen  
• Utsedd representant 
• Sektorchef, sektor AvfallVA 
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§ 62    Dnr 00100-2022 

Utredning - utfasning engångsartiklar i plast 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden 
samt vård- och omsorgsnämnden att utreda vilka engångsartiklar som kan fasas ut och 
ersättas av tvätt- och diskbara flergångsartiklar. Detta beslutades i kommunfullmäktige 
2021-09-23, § 196. Utredningen som görs inom teknisk förvaltning omfattar sektorerna 
Måltidsservice samt Städ och service. 
 
Det finns lagkrav om att vissa engångsplaster är förbjudna att tillverkas från 1 januari 
2022 och att vissa engångsplaster ska minskas med 50 procent till år 2026, jämfört med år 
2022. I denna utredning har identifierats vilka artiklar som kan fasas ut, vilka som ej kan 
fasas ut och kostnader för utfasning. 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att: 
 
1. Sektor Måltidsservice får i uppdrag att senast 28 oktober 2022: 
• Sluta köpa in vinylhandskar 
• Genomföra ett test att byta ut plastpåsar till papperskorgar till annat alternativ av 

återvunnen plast eller bioplast. 
• Genomföra ett test att byta ut plastsäckar till pappers- eller bioplastsäckar 
• Sluta köpa engångsförkläden 
• Informera i köken om exempel på hur en minskning av plastpåsar och plastfolie kan 

ske i köken. 
• Hos leverantör efterfråga besöksrockar i ett icke-plastalternativ eller återvunnen 

plast. 
• Hos leverantör efterfråga skoskydd i ett icke-plastalternativ eller återvunnen plast. 

 
Dessa åtgärder bedöms ej vara kostnadsdrivande och ska finansieras inom sektorns 
befintliga budgetram. 
 
2. Under förutsättning att finansiering på 250 000 kronor beviljas i budget år 2023 ska 
sektor Måltidsservice senast 27 oktober 2023 köpa in flergångsformar av metall till köken.  
3. Papperskorgspåsar och plastsäckar ska sektor Måltidsservice senast  
27 oktober 2023 byta ut till bioplastalternativ i de fall alternativen uppfyller kvalitetskrav, 
pris och material, vilket bedöms rymmas inom nämndens befintliga budgetram. 
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4. Sektor Städ och service får i uppdrag att senast 28 oktober 2022: 
Genomföra ett test att byta ut plastpåsar till papperskorgar till annat alternativ av 
återvunnen plast eller bioplast samt att genomföra ett test att byta ut plastsäckar till 
pappers- eller bioplastsäckar, vilket bedöms rymmas inom nämndens befintliga 
budgetram.  
 
5. Sektor Städ och service senast 27 oktober 2023, efter att test av papperskorgspåsar och 
plastsäckar genomförts, informera de respektive arbetsobjekten så att inköpen styrs till de 
artiklar som vi bedömer uppfyller kvalitetskrav, pris och material. Dessa åtgärder bedöms 
vara kostnadsdrivande och bör finansieras via ökad kostnad i kundledet. Kostnadens 
ökning ska fastställas efter att ny upphandlingen är gjord. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att: 
 
1. Sektor Måltidsservice får i uppdrag att senast 28 oktober 2022: 
• Sluta köpa in vinylhandskar 
• Genomföra ett test att byta ut plastpåsar till papperskorgar till annat alternativ av 

återvunnen plast eller bioplast. 
• Genomföra ett test att byta ut plastsäckar till pappers- eller bioplastsäckar 
• Sluta köpa engångsförkläden 
• Informera i köken om exempel på hur en minskning av plastpåsar och plastfolie kan 

ske i köken. 
• Hos leverantör efterfråga besöksrockar i ett icke-plastalternativ eller återvunnen 

plast. 
• Hos leverantör efterfråga skoskydd i ett icke-plastalternativ eller återvunnen plast. 

 
Dessa åtgärder bedöms ej vara kostnadsdrivande och ska finansieras inom sektorns 
befintliga budgetram. 
 
2. Under förutsättning att finansiering på 250 000 kronor beviljas i budget år 2023 ska 
sektor Måltidsservice senast 27 oktober 2023 köpa in flergångsformar av metall till köken.  
3. Papperskorgspåsar och plastsäckar ska sektor Måltidsservice senast  
27 oktober 2023 byta ut till bioplastalternativ i de fall alternativen uppfyller kvalitetskrav, 
pris och material, vilket bedöms rymmas inom nämndens befintliga budgetram. 
 
 
4. Sektor Städ och service får i uppdrag att senast 28 oktober 2022: 
Genomföra ett test att byta ut plastpåsar till papperskorgar till annat alternativ av 
återvunnen plast eller bioplast samt att genomföra ett test att byta ut plastsäckar till 
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pappers- eller bioplastsäckar, vilket bedöms rymmas inom nämndens befintliga 
budgetram.  
 
5. Sektor Städ och service senast 27 oktober 2023, efter att test av papperskorgspåsar och 
plastsäckar genomförts, informera de respektive arbetsobjekten så att inköpen styrs till de 
artiklar som vi bedömer uppfyller kvalitetskrav, pris och material. Dessa åtgärder bedöms 
vara kostnadsdrivande och bör finansieras via ökad kostnad i kundledet. Kostnadens 
ökning ska fastställas efter att ny upphandlingen är gjord. 
 

Underlag för beslut 
• Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-05-04 
• ”Utredning utfasning engångsartiklar i plast”, 2022-05-04 
• Beslut från Kommunfullmäktige, § 196, 2021-09-23 
 

Beslutet skickas till 
• Kommunstyrelsen (för kännedom) 
• Verksamhetscontroller, kommunledningsförvaltningen  
• Sektor Måltidsservice, teknisk förvaltning 
• Sektor Städ och service, teknisk förvaltning 
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§ 63    Dnr 00155-2022 

Budgetuppföljning 2022 
Teknisk förvaltning har upprättat budgetuppföljning för perioden januari till april 2022 
och prognos för 2022 som redovisas i en sammanfattning för kommunfullmäktige samt en 
redovisning per sektor som är avsedd till Tekniska nämnden.  
Förvaltningens resultat per sista april uppgår till minus 1,5 mnkr, jämfört med samma 
period förra året minus 6,0 mnkr. Årets resultatkrav uppgår till 4,7 mnkr och de 
verksamheter som bidrar med det är Campingen och Fordonsgasanläggningen. De 
verksamheter som avviker för perioden är gata och måltidsservice. 
Årets prognos för Teknisk förvaltning beräknas förnärvarande att bli negativ med -9,8 
mnkr, vilket är en budgetavvikelse på 14,5 mnkr. Resultatet för de externa 
intäktsfinansierade verksamheterna Campingen och Fordonsgasanläggningen beräknas bli 
positiv med 4,1 mnkr. För årets vinterväghållning beräknas en budgetavvikelse på 5,0 
mnkr. Färdtjänsten prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr. Det har inkommit ett 
omfattande bostadsanpassningsärende som kalkylerats till 2,1 mnkr som ska genomföras 
under året. På grund av ändrad redovisningslag så kommer utgifter som avser 
lönekostnader som ej får aktiveras i samband med investeringar att bokföras på driften 
med 6 mnkr.  Med anledning av den uppkomna situationen i Europa så påverkar det 
många av förvaltningens verksamheter genom ökade material-, livsmedels- och 
drivmedelspriser. 
Teknisk förvaltnings investeringar uppgår till 41,2 mnkr för perioden januari till april, det 
är 12% av årets beviljade investeringsbudget som uppgår till 357,0 mnkr. Prognosen för 
årets investeringar beräknas till 425,7 mnkr. Några av årets investeringsprojekt avviker 
mot budget med 132,0 mnkr som redovisas i separat sammanställning. 

Tekniska nämndens beslut 
 
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag på 3 000 000 
kronor för årets ökade kapitalkostnader som avser den anslagsfinansierade verksamheten. 
  
2. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja nämnden att gå med 
underskott med 3 000 000 kronor avseende den anslagsfinansierade verksamheten, samt 
att utöver det, bevilja att nämndens åtgärd att avvakta att återbesätta vakant tjänst, 0.5mkr. 
 
3. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 
6 000 000 kronor för de ökade kostnaderna som avser utgifter som inte får aktiveras i 
samband med investeringar som måste bokföras på driftbudgeten. 
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4. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 
2 100 000 kronor för de ökade kostnader som avser bostadsanpassning som inte ryms 
inom befintlig beviljad ram.  
 
5. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja sänkt resultatkrav för 
enheten Fordonsgasanläggningen med 600 000 kronor, vilket innebär ett resultat på 
900 000 kronor 2022.  
 
6. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 16 000 000 kronor som 
överförs från Kommunstyrelsen till Tekniska nämnden för investeringen som avser ”GC 
bron Storsjö strand”. 
 
7. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att 500 000 kr omföres från  
”Utredning produktionskök med tanke på livsmedelsberedskap, buffertkök och utskick” 
till investering servicehus Campingen. 
 
8. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 33 600 000 kronor får 
återlämnas som avser investeringen ”Nya biogasanläggningen” som kommer att överföras 
till ett länsgemensamt aktiebolag. 
 
9. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja omfördelningar inom 
befintlig ram 2022 på investeringsprojekten som beskrivs under rubriken ”Bakgrund – 
Omprioriteringar av investeringar inom befintliga ram”.  
10. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 10 000 000 
kronor för investeringen GC bro Storsjö strand på grund av de ökade stålpriserna. 
 
11. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 200 000 
kronor för investeringen servicehus Campingen på grund av ökade utgifter. 
 
12. Teknisk nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 1 250 000 
kronor för investeringar av fordon och redskap på grund av ökade priser sedan budgeten 
beslutades. 
 
13. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 90 000 000 kr 
för investeringen Minnesgärde-nytt vattenverk på grund av att betalplaner har 
tidigarelagts. Den totala beviljade investeringsramen för projektet är oförändrad och de 
kommande beviljade budgetramar minskas kommande år.  
                                                                              
14. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja nyckeltalen 
Underhållsskuld vattenledningar samt avloppsledningar tas bort mot bakgrund att det finns 
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inga bra utarbetade metoder för att mäta. 
 
15. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja nyckeltalet 
Underhållsskuld fastighet överförs till Kommunstyrelsen -Affärsområde fastighet. 
 
16. Budgetuppföljning och prognos för Tekniska nämnden 2022-04-30 godkänns och 
läggs till handlingarna. 
 
17. Tekniska nämndens budgetuppföljning och prognos 2022-04-30 överlämnas till 
Kommunfullmäktige. 
 
18. Paragrafen förklaras direktjusterad. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag på 3 000 000 
kronor för årets ökade kapitalkostnader som avser den anslagsfinansierade verksamheten. 
  
2. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja åtgärder på 3 500 000 
kronor för att minimera årets underskott som avser den anslagsfinansierade verksamheten. 
De föreslagna åtgärderna är förändrade aktiviteter inom parkverksamheten 0,5 mkr, 
åtgärder inom drift- och underhåll på gator 1,5 mkr, trivsel i centrum 1,0 mkr samt 
avvakta att återbesätta vakant tjänst 0,5 mkr. 
 
3. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 
6 000 000 kronor för de ökade kostnaderna som avser utgifter som inte får aktiveras i 
samband med investeringar som måste bokföras på driftbudgeten. 
 
4. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 
2 100 000 kronor för de ökade kostnader som avser bostadsanpassning som inte ryms 
inom befintlig beviljad ram.  
 
5. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja sänkt resultatkrav för 
enheten Fordonsgasanläggningen med 600 000 kronor, vilket innebär ett resultat på 
900 000 kronor 2022.  
 
6. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 16 000 000 kronor som 
överförs från Kommunstyrelsen till Tekniska nämnden för investeringen som avser ”GC 
bron Storsjö strand”. 
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7. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 500 000 kronor får 
återlämnas som avser investeringen ”Utredning produktionskök med tanke på 
livsmedelsberedskap, buffertkök och utskick”. 
 
8. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 33 600 000 kronor får 
återlämnas som avser investeringen ”Nya biogasanläggningen” som kommer att överföras 
till ett länsgemensamt aktiebolag. 
 
9. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja omfördelningar inom 
befintlig ram 2022 på investeringsprojekten som beskrivs under rubriken ”Bakgrund – 
Omprioriteringar av investeringar inom befintliga ram”.  
10. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 10 000 000 
kronor för investeringen GC bro Storsjö strand på grund av de ökade stålpriserna. 
 
11. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 700 000 
kronor för investeringen servicehus Campingen på grund av ökade utgifter. 
 
12. Teknisk nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 1 250 000 
kronor för investeringar av fordon och redskap på grund av ökade priser sedan budgeten 
beslutades. 
 
13. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 90 000 000 kr 
för investeringen Minnesgärde-nytt vattenverk på grund av att betalplaner har 
tidigarelagts. Den totala beviljade investeringsramen för projektet är oförändrad och de 
kommande beviljade budgetramar minskas kommande år.  
                                                                              
14. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja nyckeltalen 
Underhållsskuld vattenledningar samt avloppsledningar tas bort mot bakgrund att det finns 
inga bra utarbetade metoder för att mäta. 
 
15. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja nyckeltalet 
Underhållsskuld fastighet överförs till Kommunstyrelsen -Affärsområde fastighet. 
 
16. Budgetuppföljning och prognos för Tekniska nämnden 2022-04-30 godkänns och 
läggs till handlingarna. 
 
17. Tekniska nämndens budgetuppföljning och prognos 2022-04-30 överlämnas till 
Kommunfullmäktige. 
 
18. Paragrafen förklaras direktjusterad. 
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Yrkanden 

Andreas Köhler (M) yrkar på följande ändringar:  

Punkt 2: Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja nämnden att gå med 
underskott med 3 000 000 avseende den anslagsfinansierade verksamheten, samt att utöver 
det, bevilja att nämndens åtgärd att avvakta att återbesätta vakant tjänst, 0.5mkr. 

Punkt 7: Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att 500 000 kr omföres från  
”Utredning produktionskök med tanke på livsmedelsberedskap, buffertkök och utskick” till 
investering servicehus Campingen. 

Punkt 11: Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 200 000 
kronor för investeringen servicehus Campingen på grund av ökade utgifter. 

 

Per-Göran Bergqvist (C) ställer sig bakom Andreas Köhlers yrkande. 

Sverker Jonsson (M) ställer sig bakom Andreas Köhlers yrkande. 
 

Underlag för beslut 
• Tjänsteskrivelse, Teknisk förvaltning, 2022-05-17 
• Teknisk förvaltnings detaljredovisning med bilagor till Tekniska nämnden 
• Teknisk förvaltnings sammandrag till Kommunfullmäktige 

 
 

Beslutet skickas till 
• Kommunstyrelsen 
• Ella Sandström, redovisningschef, Kommunledningsförvaltningen 
• Andrea Bucknor, controller, Kommunledningsförvaltningen 
• Teknisk förvaltning 
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§ 64    Dnr 00156-2022 

Uppföljning internkontrollplan 2022 
För att kunna säkerställa att den interna kontrollen inom förvaltningen fungerar på ett 
tillfredsställande sätt, har rutinerna kontrollerats och delrapporten för 2022 återger 
resultatet av denna kontroll. 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden godkänner uppföljning av internkontroll för tertial 1 2022. 
2. Paragrafen förklaras direktjusterad. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden godkänner uppföljning av internkontroll för tertial 1 2022. 
2. Paragrafen förklaras direktjusterad. 
 

Underlag för beslut 
• Tjänsteskrivelse, Teknisk förvaltning, 2022-05-03 
• Delrapport internkontroll för Teknisk förvaltning april 2022 
 

Beslutet skickas till 
• Kommunstyrelsen  

Maria Hagnestad, Kommunledningsförvaltningen 
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§ 65    Dnr 00268-2021 

Utsiktsvägen - insamling avfall 
Tekniska nämnden har anvisat plats för insamling av avfall för boende längs Utsiktsvägen. 
Beslutet har överklagats till Länsstyrelsen av de boende. Östersunds kommun har getts 
möjlighet att yttra sig i ärendet. Kommunen står fast vid bedömningen att hämtning av 
mat- och restavfall ska ske vid, den av kommunen, anvisade hämtplatsen. Boende längs 
Utsiktsvägen har till Länsstyrelsen framfört att sophämtning vid fastighetsgräns är möjlig 
och att det beslut som fattats i tekniska nämnden är felaktigt. Teknisk förvaltning har 
bemött de argument som de boende framfört samt besvarat Länsstyrelsens frågor i 
ärendet. 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag daterat den 9 maj 2022 till yttrande över 
”Överklagan av beslut från tekniska nämnden angående insamling av avfall”.   
 
2. Paragrafen förklaras direktjusterad.  
 
Jäv 
Nisse Sandqvist (V) deltar ej i beslutet på grund av jäv. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag daterat den 9 maj 2022 till yttrande över 
”Överklagan av beslut från tekniska nämnden angående insamling av avfall”.   
 
2. Paragrafen förklaras direktjusterad. 

Underlag för beslut 
 

• Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-05-09 
• Yttrande, teknisk förvaltning, 2022-05-09 
• Underrättelse med möjlighet till yttrande, Länsstyrelsen Jämtlands län, 2022-05-05 
• Överklagan av beslut, Elisabeth och Harry Sjöström, 2022-04-21 
• Komplettering till överklagandet, Elisabeth och Harry Sjöström, 2022-05-05   
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Beslutet skickas till 
 

• Länsstyrelsen Jämtlands län 
• Sektorchef, Avfall VA 
• Enhetschef, Avfall Återvinning 
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§ 66    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  
2022-05-01 – 2022-05-12. 
 

 Punkt i 
delegations-
bestämmelserna 

Beslutsdatum Beskrivning av 
delegationsbeslutet 

Diarienumme
r 

1. SA1 2022-05-04 Yttrande - Bygglov 
BAGAREN 3 Dnr  2022-
000219 

00006-2022 

2. SA1 2022-05-04 Yttrande - Bygglov AKTIV 
1 Dnr 2020-000993 

00006-2022 

3. SA1 2022-05-04 Yttrande - Bygglov 
ORDNINGSMANNEN 9 
Dnr 2022-000338 

00006-2022 

4. A1 2022-05-02 Deltagande vid Svenskt 
Vattens föreningsstämma  

00171-2022 

5.  2022-05-01 – 
2022-05-12 

Nyanställningar, Teknisk 
förvaltning 

 

 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
Färdtjänst inom kommunen 
Färdtjänst i annan kommun 
Riksfärdtjänst 
 

Beslut  

220301-220430 

Ärende Bifall Avslag 

29-67 Parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 

37 2 
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121-248 Färdtjänst inom 
kommunen 

127 0 

7-18 Färdtjänst i annan 
kommun 

11 0 

15-27 Riksfärdtjänst 10 2 

 
Parkeringstillstånd  
Trafikregleringar 
Lokala trafikföreskrifter 
Upplåtelse av offentlig plats 
Dispenser transporter (vikt, bredd) 
 

Beslut  
220401 - 220510 

Ärende Bifall Avslag 

53 - 60 Parkeringstillstånd 8 
 

0 
 

42 - 71 Trafikregleringar 29 
 

0 
 

27 -  Lokala 
trafikföreskrifter 

0 0 

45 - 92 Upplåtelse av 
offentlig plats 

47 
 

0 
 

34 - 49 Dispenser transporter 15 
 

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 
Tjänsteskrivelse, Teknisk förvaltning, 2022-05-17 
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§ 67    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 
2022-05-17. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden tar del av ärenden för kännedom enligt förteckning i sammanställning 
2022-05-17. 
 

Underlag för beslut 
• Tjänsteskrivelse, Teknisk förvaltning, 2022-05-17 
• Sammanställning 2022-05-17 
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§ 68    Dnr 00003-2022 

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

1. Läget - husbilsparkering Storsjöstrand 

Per Berlén ger en presentation av planering för husbilsparkering på Storsjöstrand.  

2. Förvaltningschefens information 

  Säkerhetsläget i Sverige 

Örjan Jervidal ger nämnden en information om säkerhetsläget och vilken beredskap 
kommunen förväntas ha. 

Säkerhetssamordnaren kommer att bjudas in till tekniska nämndens sammanträde  
15 juni. 

Vad gäller flyktingkrisen är det inte så många ukrainare som kommit till kommunen 
ännu.  

  

Nya vattenverket 

Ola Eckerdal ger en nulägesrapport kring nya vattenverket. 

  

Återkoppling från sektor GataFritid 

Ulf Norlén ger nämnden en återkoppling på tidigare frågor från nämnden:  

• Rutin för plogpinnar: Ny rutin kommer att följas fr o m 2023, plogpinnarna kommer 
att plockas in tidigare, ca i mitten av maj efter att tjälen har gått - de som sätter ut 
dem plockar även in dem. Ulf ska se över hur det kommer sig att vi använder 
plastkäppar. Risken med bambukäppar är att de lättare går sönder.  

• BigBelly: Papperskorgarna kommer t ex att ställas vid Lillsjön och Bynäset. 
Anledningen är att de behöver tömmas mer sällan, papperskorgen säger till när den 
behöver tömmas. Vi känner inte till några andra aktörer på marknaden som vi är 
intresserade av att testa. 
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• Dammbindning på gator: Sektor GataFritid arbetar gemensamt med Miljö & Hälsa 
när det gäller dammbindning. 12 personer har anmält att de upplevt att det blivit halt 
av saltning. Ett par har besökt uppsöka sjukhus efter halkolycka. Sektorn kommer att 
fundera över om de kommer att salta under nästa vintersäsong eller inte. De har idag 
inga uppgifter om miljöförstöring utifrån mätning. 
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§ 69    Dnr 00230-2022 

Initiativärende från Alliansgruppen: Sänkt hastighet vid 
övergångsställe på Trondheimsleden 

 
Alliansgruppen i tekniska nämnden har 2022-05-25 inkommit med ett initiativärende: 
 
” Efter att Lugnviksskolan Stadionvägen öppnades har många barn fått en ny väg till skolan 
och för en stor andel av dessa barn innebär det en promenad eller cykeltur över 
Trondheimsleden, vid övergångsstället på bilden nedan. Det är en nedförsbacke till höger om 
Trondheimsleden vilket innebär att de barn som cyklar hem från skolan kan komma i en 
relativt hög hastighet och risken för att en olycka inträffar vid passage över vägen är förhöjd. 
Hastighetsbegränsningen vid platsen i dagsläget är 60km/h. 
 
Vi vill därför med detta initiativ i nämnden:  
Att Ärendet bereds i förvaltningen med inriktning  
Att hastigheten förbi övergångsstället sänks till i första hand 30km/h, i andra hand att den 
sänks till 40km/h  
Att Ärendet ska vara färdigberett senast till nämndens sammanträde 30 augusti 2022.” 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ärendet bereds i förvaltningen med inriktning att hastigheten 
förbi övergångsstället sänks till i första hand 30km/h, i andra hand att den sänks till 40km/h 
samt att ärendet ska vara färdigberett senast till nämndens sammanträde 30 augusti 2022. 

Jäv 

Nisse Sandqvist (V) deltar ej i beslutet på grund av jäv.  

Underlag för beslut 
Initiativärende från Alliansgruppen: Sänkt hastighet vid övergångsställe på 
Trondheimsleden, 2022-05-25 

Beslutet skickas till 
• Sektor GataFritid 
• Förvaltningschef 
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