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PROTOKOLL 

Sammanträde Teknik- och griftegårdsnämnden 

Plats och tid Tranan 1 och 3, 2023-01-11, kl. 08.30–13.05 

Beslutande Jimmy Rydé (KD), ordförande 

Leif Andersson (C), vice ordförande 

Emil Gustafsson (M) §§ 1-9 

Annika Bergman (L) 

Björn Forsell (SD) 

Göran Gustafsson (SD) 

Björn Thiele (S) §§ 1-9 

Bertil Johanson (S)  

Jon Forsärla (MP) 

Jens Blom (S) §§ 10-12 

Ali Al-Salem (M) §§ 10-12 

Icke tjänstgörande ersättare Ali Al-Salem (M) §§ 1-9 

Berit Söderström (M)  

Leif Osbeck (KD) 

Jens Blom (S) §§ 1-9 

Caroline Lundborg (MP) §§ 1-10 

Katarina Hallefjord (V) 

Övriga närvarande Patrik Karlsson, förvaltningschef 

Arvid Zerne, nämndsekreterare 

Anna Persson, verksamhetsutvecklare 

Mikael Åhman, park- och griftegårdschef 

Torbjörn Adolfsson, VA- och avfallschef 

Markus Ekvall, kostchef 

Johanna Moberg, projektchef 

Plats och tid för justering Tranås stadshus 

Paragrafer 1–12 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Teknik- och griftegårdsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2023-01-11 
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Sekreterare 

Arvid Zerne 

Ordförande 

Jimmy Rydé (KD) 

Justerare 

Björn Forsell (SD) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Beslutande organ Teknik- och griftegårdsnämnden 

Paragrafer 1–12 

Sammanträdesdatum 2023-01-11 

Anslagsdatum 2023-01-18 

Anslaget tas ned tidigast 2023-02-09 

Protokollets förvaringsplats Tekniska kontoret, stadshuset 

Underskrift 
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§ 1 Val av justerare samt tidpunkt för justering  

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar 

att     utse Björn Forsell (SD) att jämte ordföranden Jimmy Rydé (KD) justera 

protokollet. 

att     justering sker onsdagen den 18 januari 2022 mellan kl. 07.30-12.00. 

 

 

 

§ 2 Fastställande av föredragningslista 

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar 

att     fastställa utsänd föredragningslista. 

          

 

 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar 

att     lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

Bakgrund 

Ordförande Jimmy Rydé (KD) frågar om det är något i föregående protokoll från 

teknik- och griftegårdsnämnden den 19 december 2022 som behöver tas upp. 

Inga synpunkter lämnas och protokollet kan läggas till handlingarna. 
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§ 4 Presentation av ledamöter och ersättare  

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar 

att     lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Ordförande Jimmy Rydé (KD) föredrar ärendet. 

 

Eftersom att det är första nämndsammanträdet i mandatperioden 2023-2026 har 

det skett förändringar gällande ledamöter och ersättare i nämnden. Därför 

genomför ordförande Jimmy Rydé (KD) en presentationsrunda av alla 

närvarande.  

 

Under mandatperioden 2023-2026 sitter följande politiker i nämnden: 

Ordinarie ledamöter                                  Ersättare 

Jimmy Rydé (KD) ordf.                                Leif Osbeck (KD) 

Emil Gustafsson (M)                                     Ali Al-Salem (M) 

Björn Forsell (SD)                                          Berit Söderström (M) 

Annika Bergman (L)                                      Björn-Allan Svensson (L) 

Göran Gustafsson (SD)                                 Rickard Johansson (SD) 

Leif Andersson (C) vice ordf.                       Jens Blom (S) 

Björn Thiele (S)                                              Berit Bohman (S) 

Bertil Johanson (S)                                        Katarina Hallefjord (V) 

Jon Forsärla (MP)                                          Caroline Lundborg (MP) 

Motivering av teknik- och griftegårdsnämndens beslut 

Nämnden anser att genomförd presentationsrunda är givande och att 

informationen kan läggas till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

- Kommunfullmäktige, § 215, daterat 2022-12-05 – Val av ledamöter och 

ersättare i teknik- och griftegårdsnämnden mandatperioden 2022-2026  
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§ 5 Val av arbetsutskott  
Diarienummer: TGN2023/51 

 
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar 

att     följande ledamöter och ersättare ska ingå i arbetsutskottet under 

mandatperioden 2023-2026; 

 

Ordinarie ledamöter 

Jimmy Rydé (KD), ordförande – enligt reglemente 

Leif Andersson (C), vice ordförande – enligt reglemente 

Göran Gustafsson, (SD), ledamot 

 

Ersättare 

Leif Osbeck (KD) 

Björn Thiele (S) 

Björn Forsell (SD) 

Bakgrund 

Ordförande Jimmy Rydé (KD) föredrar ärendet. 

 

Enligt teknik- och griftegårdsnämndens reglemente ska arbetsutskottet bestå av 

tre ledamöter och tre ersättare. Teknik- och griftegårdsnämndens ordförande och 

vice ordförande ska likaså vara ordförande respektive vice ordförande i 

arbetsutskottet. 

Yrkanden 

Ledamot i arbetsutskottet  

Björn Forsell (SD) yrkar att Göran Gustafsson (SD) ska ingå som ledamot i 

arbetsutskottet. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag och frågar nämnden om nämnden 

kan besluta enligt detta förslag. Nämnden svarar och ordföranden finner att 

teknik- och griftegårdsnämnden beslutat enligt Björn Forsells (SD) förslag. 

Ersättare i arbetsutskottet 

Bertil Johanson yrkar att Björn Thiele (S) ska ingå som ersättare i 

arbetsutskottet. 

 

Göran Gustafsson yrkar att Björn Forsell (SD) ska ingå som ersättare i 

arbetsutskottet. 
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Ordförande Jimmy Rydé (KD) yrkar att Leif Osbeck (KD) ska ingå som ersättare i 

arbetsutskottet. 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till de tre ersättarposterna och 

frågar nämnden om nämnden kan besluta enligt dessa tre förslag. Nämnden 

svarar och ordförande finner att teknik- och griftegårdsnämnden beslutat enligt 

Bertil Johansons (S), Göran Gustafssons (SD) och Leif Osbecks (KD) förslag. 

Motivering av teknik- och griftegårdsnämndens beslut 

Nämnden följer beslutat reglemente och därför ska valen ske. 

Beslutsunderlag 

- Reglemente för teknik- och griftegårdsnämnden i Tranås kommun, 
antaget av kommunfullmäktige 16 december 2022 § 245 

Beslutet skickas till 

Diariet  
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§ 6 Ordning för inkallande av ersättare  

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar 

att     informationen kan läggas till handlingarna. 

Bakgrund 

Ordförande Jimmy Rydé (KD) föredrar ärendet.  

 

Information ges om ordning för inkallelse av ersättare i nämnd när ordinarie 

ledamot inte kan närvara. Beslut togs av kommunfullmäktige den 5 december 

2022 att inkallelseordningen ska gälla för nämnder. 

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp ska ersättare träda in i nedan 

angiven partigruppsordning; 

M                    M, SD, KD, L, S, C, MP, V 

KD                  KD, M, SD, L, S, C, MP, V 

L                     L, M, SD, KD, S, C, MP, V 

SD                  SD, M, KD, L, S, C, MP, V  

S                     S, C, MP, V, M, SD, KD, L 

C                     C, S, MP, V, M, SD, KD, L 

MP                   MP, S, C, V, M, SD, KD, L 

V                     V, S, C, MP, M, SD, KD, L 

Motivering av teknik- och griftegårdsnämndens beslut 

Nämnden anser att informationen är tillräcklig och kan läggas till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Kommunfullmäktige, § 208, daterat 2022-12-05 - Principer för 

inkallande av ersättare i styrelser, nämnder och beredningar 

mandatperioden 2022-2026 

Beslutet skickas till 

TGN 
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§ 7 Sammanträdesdatum för utskott och nämnd år 2023  

Diarienummer: TGN2022/473 

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar 

att     sammanträden för teknik- och griftegårdsnämndens arbetsutskott år 2023 

ska förläggas på måndag förmiddagar. 

att     sammanträden för teknik- och griftegårdsnämnden år 2023 ska förläggas 

på måndag förmiddagar. 

 

2023 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

AU   6 6 3 8 7 

(ons) 

  14 11 9 6 4 

NÄMND  11 20 20 24 22 19   28 25 23 20 18 

Bakgrund 

Ordförande Jimmy Rydé (KD) föredrar ärendet. 

Enligt reglementet för kommunstyrelse och nämnder i Tranås kommun ska 

nämnden besluta om sammanträdesdatum.  

Yrkanden 

Björn Thiele (S) yrkar att sammanträden för teknik- och griftegårdsnämndens 

arbetsutskott och nämnd år 2023 ska förläggas på måndag förmiddagar med start 

kl. 8.30.  

 

Annika Bergman (L) yrkar att sammanträden för teknik- och griftegårds-

nämndens arbetsutskott och nämnd år 2023 ska förläggas på måndag 

eftermiddagar.  

Björn Forsell (SD), Göran Gustafsson (SD), Emil Gustafsson (M), Leif Andersson 

(C), Bertil Johanson (S), Jon Forsärla (MP) meddelar att de ställer sig bakom 

Björn Thieles (S) förslag.  

 

Ordförande Jimmy Rydé (KD) meddelar att han ställer sig bakom Annika 

Bergmans (L) förslag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer Björn Thieles (S) yrkande mot Annika Bergmans (L) 

yrkande. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Björn Thieles (S) 

förlag.    

 

Motivering av teknik- och griftegårdsnämndens beslut 

Nämnden följer reglementet och därför ska beslut om sammanträdesdatum 

fastställas. En oenig nämnd anser att sammanträden för arbetsutskott och nämnd 

ska förläggas på måndag förmiddagar.  

Beslutsunderlag 

- Ursprungligt förslag på sammanträdesdagar år 2023, daterat 29 april 

2022 

- Teknik- och griftegårdsnämnden, § 190, daterat 19 december 2022 – 

Sammanträdesdatum för utskott och nämnder 2023 

- Huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tranås kommun, 

antaget av kommunfullmäktige 16 december 2019 

Beslutet skickas till 

Diariet  

TGN  
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§ 8 Detaljplan granskning - kv. Lärkan och del av kv. Södra 
Gyllenfors 16 m.fl. i Tranås tätort 

Diarienummer: TGN2022/279 

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar 

att     inte ha något att erinra emot föreslagen detaljplan för kv. Lärkan och del av 

kv. Södra Gyllenfors 16 m.fl. i Tranås tätort, utifrån nämndens 

verksamhetsområden.  

Bakgrund 

Förvaltningschef Patrik Karlsson föredrar ärendet.  

 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt för fastighetsägaren 

att få bygglov för befintliga badtunnor som fastighetsägaren har haft tids-

begränsat bygglov för och att möjliggöra andra komplementbyggnader såsom 

orangeri m.m. 

Motivering av teknik- och griftegårdsnämndens beslut 

Nämnden anser att det inte finns något att erinra emot föreslagen detaljplan, 

utifrån nämndens verksamhetsområden. 

Beslutsunderlag 

- Granskningshandlingar - Planprogram för kv. Lärkan och del av kv. Södra 

Gyllenfors 16 m.fl. i Tranås tätort 

Beslutet skickas till 

Diariet  

Tillväxtavdelningen  

  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 13 (16) 

Teknik- och griftegårdsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2023-01-11 
 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 9 Nämndsekreteraren informerar  

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar 

att     lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Nämndsekreterare Arvid Zerne föredrar ärendet.  

 

Zerne informerar nämndens ledamöter och ersättare om olika blanketter och 

instruktioner med mera, som är av vikt under mandatperioden. Vidare 

informeras politikerna om reglemente, delegationsordning och nämndprocessen.  

Samtliga ledamöter och ersättare får även informationen digitalt.  

Motivering av teknik- och griftegårdsnämndens beslut 

Nämnden anser att informationen är tillräcklig och att den kan läggas till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Kallelse till politiker utbildning 

- Sekretessregler för politiker i teknik- och griftegårdsnämnden 

- Kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare i TGN-blankett  

- Begäran om ersättning-blankett 

- Anmäla konto till Nordea 

- Hantering av e-post och e-postkonto  

- Informationssäkerhet - en användarinstruktion  

-  Information om brandsäkerhet, daterat 27 december 2022 

- Huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tranås kommun, 

antaget av kommunfullmäktige 16 december 2019 

- Reglemente för teknik- och griftegårdsnämnden i Tranås kommun, 

antaget av kommunfullmäktige 16 december 2022 § 245 

- Delegationsordning för teknik- och griftegårdsnämnden, antagen av TGN 

29 augusti 2022 § 114 

  

Beslutet skickas till 

TK 

  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 14 (16) 

Teknik- och griftegårdsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2023-01-11 
 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 10 Förvaltningschefen informerar 

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar 

att     lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Förvaltningschef Patrik Karlsson och verksamhetsutvecklare Anna Persson 

föredrar ärendet.  

 

Karlsson går igenom nämndens och förvaltningens huvudsakliga uppdrag, liksom 

hur förvaltningen ser ut rent organisatoriskt. Därtill ges politikerna information 

om nämndmål och indikatorer 2023 samt om nämndens styrning mot inriktning 

tillväxt.  

 

Vidare går Karlsson och Persson igenom nämndens och förvaltningens 

förbättrings- och prioriteringsområden 2023.  

Motivering av teknik- och griftegårdsnämndens beslut 

Nämnden anser att informationen är tillräcklig och att den kan läggas till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Teknik- och griftegårdsnämndens mål och budget 2023 med plan 

2024-2025 

Beslutet skickas till 

TK 
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§ 11 Avdelningscheferna presenterar  

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar 

att     lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

VA- och avfallschef Torbjörn Adolfsson och tillförordnad gatuchef och park- och 

griftegårdschef, Mikael Åhman, föredrar ärendet.  

 

Respektive avdelningschef går igenom sin avdelnings verksamhets- och 

ansvarsområden. Vidare går de igenom avdelningarnas fokusområden och hur 

avdelningarna ser ut rent organisatorisk.  

Motivering av teknik- och griftegårdsnämndens beslut 

Nämnden anser att informationen är tillräcklig och att den kan läggas till 

handlingarna. 

Beslutet skickas till 

VA- och avfallschef  

Tillförordnad gatuchef och park- och griftegårdschef  
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§ 12 Delegationsbeslut - Förvaltningschef  

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar 

att     godkänna redovisningen av delegationsbeslutet. 

Bakgrund 

Följande delegationsbeslut redovisas för nämnden; 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade – bifall  

 

Beslut tagna av förvaltningschef Patrik Karlsson 

Diarienummer                   Beslutsdatum 

TGN 2022/478                   2022-12-22       

Beslutet skickas till 

SBF-chef  


