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Sammanträdesdatum 
2022-11-14 

Sida 
2(8) 

 

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

Plats och tid 
Digitalt möte i Teams, måndagen den 14 november 2022 kl 08:00-08:30 

Paragrafer 
§§ 142-144 

Beslutande 
Per-Göran Bergqvist (C) 
Andreas Köhler (M), Ordf. Deltar fysiskt på plats 
Sverker Jonsson (M) 
Jean Luc Kabisa, vice Ordf. (S) 
Florian Stamm (MP) 
Nisse Sandqvist (V) 
Patrik Andersson (C) 
Jenny Hayer (M) 
Sara Bengtlars (S) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Tord Lundin (C) 
Dag Wassdahl (S) 
Helena Lassen (S) 

 

Övriga närvarande 
Örjan Jervidal, Förvaltningschef, Teknisk förvaltning §§ 142-144 
 
Jonathan Hagnestad, Verksamhetsutvecklare §§ 142-144 
 
Carin Jonsson, Personalföreträdare, Kommunal §§ 142-144 

 

Utses att justera 
Jean Luc Kabisa (S) 

Justering 
2022-11-14, Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15 
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Underskrifter 

Ordförande 

Andreas Köhler (M) 

Justerare 

Jean Luc Kabisa (S)  

Sekreterare 

Ann-Christine Henriksson 
 

 

  

Protokollet är justerat. Justeringen av Tekniska nämndens protokoll 2022-11-14 
har tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla. 
 
Anslagstid:  2022-11-14 till och med 2022-12-06 
Förvaringsplats: Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15 
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Ärendelista 
§ 142     

Upprop och val av justerare ......................................................................................................... 5 

§ 143     
Fastställande av föredragningslista .............................................................................................. 6 

§ 144   Dnr 00359-2022 
Åtgärdsprogram Östersund - för att förbättra luftkvaliteten och uppnå miljökvalitetsnormen 
(PM10) ......................................................................................................................................... 7 
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§ 142     

Upprop och val av justerare 

Tekniska nämndens beslut 
Jean Luc Kabisa (S) utses att justera tekniska nämndens protokoll. 
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§ 143     

Fastställande av föredragningslista 
 

Tekniska nämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs utan ändring. 
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§ 144    Dnr 00359-2022 

Åtgärdsprogram Östersund - för att förbättra 
luftkvaliteten och uppnå miljökvalitetsnormen (PM10) 

År 2020 upptäcktes vid kontrollmätningar på Rådhusgatan att de lagstiftade gränsvärdena 
för partikelföroreningar överskrids kraftigt. I och med överskridandet ålades Östersunds 
kommun att skyndsamt ta fram ett åtgärdsprogram för reduktion av partikelföroreningar, 
innehållande fördjupad information om överskridandets omfattning samt förslag till 
åtgärder. 
Åtgärderna som Tekniska nämnden föreslås genomföra år 2023, handlar om driftåtgärder 
på vägnätet för att minska dammbildning i luften. I tillägg föreslås även 
beläggningsåtgärder på utsatta vägavsnitt i centrum, samt uppföljningsarbete av trafiken. 
Resterande åtgärder som i programmet återfinns under ”Åtgärder för vidare utredning”, 
bland annat trafikreducerande åtgärder och ytterligare investeringar i gång- och cykelnät, 
hanteras i framtida budgetprocesser. 
 
De förslagna åtgärder för år 2023 som presenteras i åtgärdsprogrammet är ett första steg i 
att klara miljökvalitetsnormerna. För att leva upp till lagkravet, är det av stor vikt att 
kommunen utreder och beslutar om programmets resterande åtgärder. 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Åtgärdsprogram Östersund - 
för att förbättra luftkvaliteten och uppnå miljökvalitetsnormen (PM10). 
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att tekniska nämnden beviljas utökat 
anslag med 700 000 kr från och med år 2023, för optimering av drift och underhåll i 
enlighet med Åtgärdsprogrammets intentioner. Åtgärden finansieras genom 
ianspråktagande av Östersunds kommuns rörelseresultat. 
3. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att tekniska nämnden beviljas 300 000 
kr för beläggningsåtgärder i enlighet med Åtgärdsprogrammets intentioner.  
4. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att tekniska nämnden beviljas 500 000 
kr för uppföljningsarbete av trafik i enlighet med Åtgärdsprogrammets intentioner. 
5. Paragrafen förklaras direktjusterad. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Åtgärdsprogram Östersund - 
för att förbättra luftkvaliteten och uppnå miljökvalitetsnormen (PM10). 
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att tekniska nämnden beviljas utökat 
anslag med 700 000 kr från och med år 2023, för optimering av drift och underhåll i 
enlighet med Åtgärdsprogrammets intentioner. Åtgärden finansieras genom 
ianspråktagande av Östersunds kommuns rörelseresultat. 
3. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att tekniska nämnden beviljas 300 000 
kr för beläggningsåtgärder i enlighet med Åtgärdsprogrammets intentioner.  
4. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att tekniska nämnden beviljas 500 000 
kr för uppföljningsarbete av trafik i enlighet med Åtgärdsprogrammets intentioner. 
5. Paragrafen förklaras direktjusterad. 
 

Protokollsanteckning 
Andreas Köhler (M), Sverker Jonsson (M) och Jenny Hayer (M) lämnar följande 
protokollsanteckning: 

Det bör för att såväl minska osäkerhetsfaktorerna kring mätställena samt för att få en 
tydligare uppföljning av de åtgärder som nu vidtas genomföras mätningar på fler än ett ställe. 
Nuvarande osäkerhetsfaktorer är en brist i aktuell modellering och bör innebära svårigheter 
att ta ställning till om vidtagna åtgärder får önskad effekt. 

 

Underlag för beslut 
• Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-10-27  
• Åtgärdsprogram Östersund - för att förbättra luftkvaliteten och uppnå 

miljökvalitetsnormen (PM10) med bilagor  
• Samrådsredogörelse 

Beslutet skickas till 
• Kommunstyrelsen  
• Kommunledningsförvaltningen 
• Miljö- och samhällsnämnden 
• Teknisk förvaltning 
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