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§ 96

Val av justerare samt tidpunkt för justering
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att utse Jens Blom (S) att jämte ordförande justera protokollet.
att justering ska ske fredagen den 28 augusti 2020 mellan kl. 07:30-12:00.

§ 97

Fastställande av föredragningslista
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att fastställa utsänd föredragningslista.

§ 98

Föregående mötesprotokoll
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Bakgrund

Ordförande Mats Antonsson (KD) går igenom föregående protokoll från teknik- och
griftegårdsnämndens sammanträde den 15 juni 2020.
Inga synpunkter lämnas och protokollet kan läggas till handlingarna.
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§ 99 Detaljplan – Gumsen 6 i Tranås stad - samråd
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

inte ha något att erinra emot föreslagen detaljplan Gumsen 6 i Tranås
stad, utifrån teknik- och griftegårdsnämndens verksamhetsområden.

Bakgrund

Planarkitekt Carl Carlin redogör för ärendet.
Wigénshuset AB har ansökt om att upprätta en ny detaljplan för området
Gumsen 6 i Tranås. I gällande stadsplan är fastigheten Gumsen 6 planlagd för
industri och söder om Länsmansgatan för parkering. Idag används fastigheten
till olika verksamheter som kontor, lager, föreningslokaler och det finns ett
tillfälligt bygglov för skolverksamhet. Önskemålen är att ändra markanvändningen från industri och parkering till skola, bostäder, kontor, verksamheter och centrum. En ny detaljplan behöver tas fram för att möjliggöra det.
Planområdet är lokaliserat i västra delen av Tranås tätort och i anslutning till
Hjälmarydsvägen och Säbyvägen. Detaljplanen möjliggör byggrätter för
bostäder, skola och småföretag som inte är störande. Vidare möjliggör
detaljplanen en byggnadsarea på 6 000-8 000 kvm.
Motivering av nämndens beslut

Nämnden anser, likt arbetsutskottet, att det inte finns något att erinra emot
föreslagen detaljplan, utifrån teknik- och griftegårdsnämndens verksamhetsområden.
Beslutsunderlag

-

Detaljplan - Gumsen 6 i Tranås stad, inkl. plankarta och bullerutredning –
samråd, daterad 2020-06-17

Skickas till:
Diariet
Tillväxtavdelningen
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§ 100 Detaljplan – Borrsvängen 1 m.fl. i Tranås - samråd
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

inte ha något att erinra emot föreslagen detaljplan Borrsvängen 1 m.fl. i
Tranås, utifrån teknik- och griftegårdsnämndens verksamhetsområden.

Bakgrund

Planarkitekt Susanna Alexandersson redogör för ärendet.
Tranås Cementvarufabrik AB är inne i ett expansivt skede och i behov av mera
yta för sin verksamhet, främst lager, i anslutning till sina fastigheter
Borrsvängen 1 och Städet 2. Företaget har ansökt om planbesked och bygg- och
miljönämnden beslutade den 12 mars 2019 att ge tillväxtavdelningen i uppdrag
att upprätta en detaljplan med syfte att planlägga mera mark för industriändamål.
Detaljplanen omfattar delar av Hjälmaryd 2:1 och mark mellan kvarteret
Skruven och Passaren, samt mark planlagd för industrispår. Det rör sig om en
sammanlagd yta på ungefär 3,6 hektar, på olika ställen inom Hjälmaryds
industriområde.
Motivering av nämndens beslut

Nämnden anser, likt arbetsutskottet, att det inte finns något att erinra emot
föreslagen detaljplan, utifrån teknik- och griftegårdsnämndens verksamhetsområden.
Beslutsunderlag

-

Detaljplan – Borrsvängen 1 m.fl. i Tranås, inkl. plankarta – samråd, daterad
2020-05-26

Skickas till:
Diariet
Tillväxtavdelningen
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§ 101 Förvaltningschefen informerar
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Förvaltningschef Patrik Karlsson informerar nämnden.


Sommaren 2020

Projektavdelningen

Sommaren har gått bra och många av projekten har varit sommarstängda. Nu återupptas
projekten med full kraft efter sommaren och hela projektavdelningen är åter på plats.
VA- och avfallsavdelningen

Rörnät
Det har varit två stycken vattenläckor, varav en av större dignitet. Den större läckan
skedde i Sommen, vilken påverkade trafiksituationen på länsväg 32 genom samhället
Sommen. Läckan är åtgärdad.
Vid Trehörnavägen (Tranås Energi) uppstod en läcka av något mindre diginitet och den
påverkade inte några VA-abonnenter. Till en början var det svårt att hitta ledningen varpå
flera grävningar genomfördes. Arbetet försvårades ytterligare av att en ventil var
överasfalterad samt att läcksökningsutrustning var ur funktion. VA-banken visade fel läge
på ledning, avvikelse tre meter. Läckan är nu åtgärdad.
Tryckvattensläp för nödvatten är levererat och viss mindre utbildning är genomfört.
Nya avtalet för entreprenadmaskiner togs i drift under sommaren och har fungerat bra.
Avloppsreningsverk
Rötkammarens driftstopp har medfört att avdelningen tvingats göra mycket för hand och
överpumpningar. Det har varit problem med Volut som portionerar ut polymer, vilka
används i slamhanteringsprocessen. Service är nu genomförd och nya inställningar har
gjorts.
Ovanstående processproblematik har medfört att avdelningen generar mer primärslam.
Anmälan om ändringstillstånd är genomfört till länsstyrelsen. Ändringen gäller mellanlagring av slam på Norraby samt att avdelningen lagt 200 m³ slamhaltigt vatten med
polymer på deponin. Det har förts en bra dialog med länsstyrelsen och situationen är
under kontroll.
Tömning av avloppsbassäng har gjorts för att åtgärda skrapspel, där motorskydd löses ut
på grund av för hårt motstånd. Service är nu genomförd. Omstart av rötkammare är
planerad, med nedtappning av rötat slam med mera.
Vattenverk
Rengöring har genomförts av tre långsamfilter genom toppskumning, vilket har inneburit
manuell styrning. Vattenanalyserna som har tagits i samband med detta har varit ok.
Nytt avtal med Synlab, avtal för labbanalyser, togs i drift under sommaren. Några mindre
justeringar behöver göras kring kontrollprogram samt vilka som ska underrättas vid
eventuellt otjänligt vatten.
Norraby/ÅVC
Det har varit mycket besökare på Norraby ÅVC. Inga driftstörningar har uppstått.
Justerares sign
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§ 101 Förvaltningschefen informerar
Gatuavdelningen

De olika verksamheterna inom gatuavdelningen har fungerat även om bemanningen har
varit minimal under sommaren på grund av frånvaro/sjukskrivning.
Fokusområden har varit mattransporter åt kostavdelningen, städning av toaletter,
hamnar, gator och att hålla torget öppet på fredagar.
Sopmaskinen rullar en normalvecka tisdag och fredag med fokus på de centrala delarna
av Tranås. De senaste veckorna har lindarna släppt sina fröställningar vilket lett till att
det blivit skräpigt och skapat stopp i dagvattenbrunnar. I samband med några kraftiga
regn har det varit några mindre störningar, med en del tillfälliga stopp i gatubrunnarna.
När tillräcklig bemanningen funnits på plats har avdelningen kört med ett ogräsbekämpningsaggregat som enbart använder varmvatten, i rätt mängd och temperatur.
Metoden används för att få så bra effekt som möjligt vid bekämpning av ogräs i rondeller
och vid refuger. Ogräsbekämpning efter kantstenar har dock gett blandat resultat denna
säsong.
Det har varit stor efterfrågan av båtplatser i våra hamnar och båtplatskön har vuxit
mycket under säsongen. Hamnverksamheten har tagit mycket tid med allt ifrån att lappa
felparkerade båtar och försöka få kontakt med de som parkerat olovligt.
Park- och griftegårdsavdelningen

Arbetet på griftegården har flutit på med den allmänna skötseln och bemanningen har
varit jämn och tillräcklig. Det har inneburit att avdelningen har kunnat hålla en god
standard på våra begravningsplatser. Avdelningen har haft relativt låg belastning under
juli när det gäller begravningar, vilket är vanligt under denna tid på året.
Service utfördes på krematorieugnen i början av juli och sedan dess har det fungerat väl.
Tyvärr har det konstaterats att almsjukan nått kyrkogården i Linderås, vilket är mycket
olyckligt för platsen och dess kulturvärden, men tyvärr inte oväntat då det var en
tidsfråga. Än så länge är bara ett träd drabbat men tyvärr behöver sannolikt flera av
kommunens största och äldsta almar tas ner framöver.
Parken har haft det tyngre då det varit en del frånvaro. Med hjälp av feriepraktikanter och
prioriteringar har driftarbeten löpt på så att avdelningen har kunnat hålla en god
standard på parkens verksamhetsområden. Avdelningen har fått in få antal klagomål och
ganska mycket positiv feedback.
Arbetsledaren på parksidan kommer att vara tjänstledig för studier i tre år och detta
medför förändringar i gruppen. Det kommer bli en höst med nya personer både i
administrationen och i arbetsledningen. En ny administratör är nu på plats på
avdelningen. Rekryteringen av vikarierande arbetsledare startas upp snarast och under
tiden kommer befintlig medarbetare gå in som ställföreträdande arbetsledare.
Kostavdelningen

Sommaren har varit lugn på kostavdelningen. Det har varit väldigt lite sjukfrånvaro under
perioderna. Inga vikarier har tagits in under semesterperioderna då produktionen enbart
har varit till äldreomsorgen och till fritidshem. Sammanslagning av fritidhem har varit på
Hubbarpsskolan denna sommar. Köket på Hubbarpsskolan har under tre veckor själva
lagat maten enligt fastställd matsedel till fritidsbarnen. Detta för att undvika stort
matsvinn och för att dra ner på transporterna, då kostavdelningen av erfarenhet vet att
det endast rör sig om ett fåtal barn som vistas på fritidshem under de aktuella veckorna
(v.29-31). Matleveranserna har fungerat bra hela sommaren, gällande såväl de köpta
leveranserna från gatuavdelningen som avdelningens egna.
Kyl- och frysrum har klarat sommaren bra eftersom att det inte varit så varmt. Bergets
seniorrestaurang har varit stängd under sommaren men levererat ut varma matlådor till
kunderna som kommit för att få köpa sin middag. Det upplägget har praktiserats sedan
Justerares sign
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§ 101 Förvaltningschefen informerar
den 16 mars 2020.
 Smörstorp och Sandvik
Projektet med att anlägga nya vattenledningar till Smörstorp och Sandvik går enligt tidsplan och under vecka 32 påbörjades arbetena på Hättevägen, Sandviksvägen och Älmås
udde. Projektavdelningen uppdaterar hemsidan varje fredag för att boende i området ska
kunna informeras om arbetets tidplanering och etappindelning samt vilka gator som är
avstängda och hur trafiken ska omdirigeras.
 Junkaremålens strand etapp 3
Den 19 augusti 2020 var det anbudsöppning för Junkaremålens strand etapp 3 och om
inga överprövningar sker kommer arbetet med att bygga den kommunala infrastrukturen
för området att påbörjas under hösten, med planerat färdigställandedatum den 1 maj
2021.
 Gång- och cykelväg i Gripenberg
Trafikverket har nu upphandlat en entreprenör som kommer att bygga den nya gång- och
cykelvägen (GC-vägen) i Gripenberg. Arbetet kommer att starta i augusti och avslutas i
november.
Då kostnaden vid anbudstillfället översteg 20 % av den bedömda totalkostnaden
avropade förvaltningen rätten att omförhandla gällande avtal. Det nya tilläggsavtalet är
nu underskrivet av båda parter och innebär att kostnadsfördelning av projektets totala
kostnad nu är att Trafikverket står för 4/5 och Tranås kommun för 1/5. Enligt
ursprungsavtalet var kostnadsfördelningen att Trafikverket skulle stå för 2/3 och Tranås
kommun för 1/3 av projektets totala kostnad. Den totala kostnaden för projektet
uppskattas till ca 12,8 miljoner vilket innebär en kostnadsbesparing för Tranås kommun
om 1,7 miljoner kronor.
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§ 102 Budget för 2021 och plan för 2022-2023
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

godkänna föreslagen drift- och investeringsbudget för 2021 och plan för
2022-2023.

att

överlämna föreslagen drift- och investeringsbudget för 2021 och plan för
2022-2023 till kommunfullmäktige för antagande.

Förvaltningens förslag till beslut är

att teknik- och griftegårdsnämndens godkänner föreslagen drift- och
investeringsbudget för 2021 och plan för 2022-2023.
att teknik- och griftegårdsnämndens lämnar föreslagen drift- och
investeringsbudget för 2021 och plan för 2022-2023 till kommunfullmäktige för
antagande.
Bakgrund

Förvaltningschef Patrik Karlsson redogör för ärendet.
Karlsson berättar om föreslagen drift- och investeringsbudget för år 2021 samt
plan för åren 2022-2023. Vid dagens sammanträde visar Karlsson en
sammanställning av budgetförslaget för nämndens ledamöter.
Arbetsutskottets ställningstagande

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan eget yttrande för att partigrupperna
skulle diskutera frågan innan beslut i nämnden.
Motivering av nämndens beslut

Nämnden anser att förvaltningens förslag på drift- och investeringsbudget är
väl genomarbetat och att nämnden kan godkänna förslaget, för att sedan lämna
över det till kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag

-

Mål och budget för 2021 och plan för 2022 och 2023

Skickas till:
Diariet
Kommunfullmäktige
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§ 103 Yttrande gällande föreslagen lokalförsörjningsplan 2020-2030 för
Tranås kommun
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att följande yttrande lämnas till tillväxtavdelningen:
Teknik- och griftegårdsnämnden ställer sig bakom föreslagen lokalförsörjningsplan, kapitel 6, som gäller nämndens verksamhetsområden.
Förvaltningens förslag till beslut är

att teknik- och griftegårdsnämnden ställer sig bakom föreslagen lokalförsörjningsplan, kapitel 6, som gäller nämndens verksamhetsområden.
Bakgrund

Förvaltningschef Patrik Karlsson redogör för ärendet.
En lokalförsörjningsplan har tagits fram för perioden 2020-2030, av Tranås
kommuns nya lokalgrupp, i syfte att tillsammans sätta kommunens intressen
högre än varje enskild nämnds/förvaltnings intresse. Planen medför att
kommunen kan skapa förutsättningar för att hålla nere kostnaderna och få en
tydligare prioritering, bättre samordning och en mer långsiktig planering i sin
lokalförsörjning.
Den övergripande målsättningen med arbetet är att lokalanvändningen och
lokalförsörjningsplanen ska ske i nära samverkan mellan berörda parter samt
planeras och verkställas med fokus på den gemensamma kommunnyttan. På
så sätt ska felprioriteringar och tillfälliga lösningar lättare kunna undvikas i
framtiden.
I framtaget förslag handlar kapitel 6 om teknik- och griftegårdsnämndens
verksamheter och lokaler.
Arbetsutskottets ställningstagande

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan eget yttrande för att partigrupperna
skulle diskutera frågan innan beslut i nämnden.
Motivering av nämndens beslut

Nämnden anser att kapitel 6 i den framtagna lokalförsörjningsplanen, ang.
teknik- och griftegårdsnämndens verksamheter, är bra och att nämnden kan
ställa sig bakom detta kapitel.
Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-03
- Lokalförsörjningsplan 2020-2030, kapitel 6, Teknik- och
griftegårdsnämnden
Skickas till:
Diariet
Tillväxtavdelningen inkl. samordnare för lokalförsörjningsplanen
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§ 104 Yttrande gällande föreslagen ny översiktplan för Tranås kommun
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

följande yttrande lämnas till tillväxtavdelningen:
Teknik- och griftegårdsnämnden anser att skogsmarkens betydelse för
växt- och djurliv kontra invånarnas behov av mark för bostäder och
näringsverksamheter, behöver belysas mer ingående i översiktsplanen. I
övrigt har nämnden inte något att erinra.

Bakgrund

Förvaltningschef Patrik Karlsson redogör för ärendet.
Tranås kommun har upprättat förslag till ny översiktsplan. Förslaget omfattar
hela kommunen och beskriver kommunens långsiktiga inriktning för hur markoch vattenanvändningen och den byggda miljön ska utvecklas.
Den 15 juni 2020 besöktes nämnden av utredningssekreterare Jimmy Karlsson
som berättade om bakgrund och motiv till en ny översiktsplan samt strukturen
för hur planen är uppbyggd. I planen finns planförslag för Tranås tätort samt för
landsbygd och mindre tätorter. Vidare informerade Karlsson om strategiska
områden, hänsynsområden, avtalet med Sverigeförhandlingen samt
konsekvensbeskrivning. Vid samma nämndsammanträde överenskom nämnden
att beslut om yttrande skulle lämnas av nämnden i augusti 2020.
Förvaltningen har redan lämnat synpunkter under framtagandet av förslaget till
ny översiktsplan. Representanter från förvaltningen har deltagit i arbetsgrupper
under framtagandet. Nu bereds möjlighet nämnden att lämna synpunkter utifrån
nämndens verksamhetsområden.
Gustav Falk (SD) lyfter att skogsmarkens betydelse för växt- och djurliv kontra
invånarnas behov av mark för bostäder och näringsverksamheter, behöver
belysas mer ingående i översiktsplanen.
Arbetsutskottets ställningstagande

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan eget yttrande för att partigrupperna skulle
diskutera frågan innan beslut i nämnden.
Motivering av nämndens beslut

Nämnden anser att det är ett väl genomarbetat dokument och att nämnden inte
har något att erinra emot föreslagen översiktsplan, men vill göra tillägget att
skogsmarkens betydelse för växt- och djurliv kontra invånarnas behov av mark
för bostäder och näringsverksamheter behöver belysas mer ingående.
Beslutsunderlag

-

Förslag på ny översiktsplan för Tranås kommun, inkommen 2020-04-30

Skickas till:
Diariet
Tillväxtavdelningen inkl. utredningssekreterare

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr TGN
2020/171

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 13(23)

Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 105 Blinkande varningsljus vid övergångsställe – Storgatan innan
Ydrerondellen
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda möjligheten sätta upp farthinder för cyklister på aktuell plats. Utredningen ska
även innehålla kostnadsförslag.
Förvaltningens förslag till beslut är

att teknik- och griftegårdsnämnden beslutar att den mest lämpliga trafiklösningen är att behålla befintligt övergångsställe, men utan blinkande
varningsljus. Detta med anledning av att förvaltningen bedömer att den
förstärkta belysningen vid övergångsstället, som nämnden beslutade om den 9
december 2019 § 229, räcker som trafiksäkerhetshöjande åtgärd.
Bakgrund

Förvaltningschef Patrik Karlsson redogör för ärendet.
Med anledning av att den befintliga trafiklösningen med blinkande varningsljus vid övergångsstället på Storgatan innan Ydrerondellen har monterats ner
på grund av funktions-problem frågade nämnden förvaltningen vad som är
planen för att sätta upp ljusen igen. Förvaltningen informerade nämnden och
den 9 december 2019 beslutade nämnden att förvaltingen skulle få i uppdrag
att ta fram förslag på alternativa trafiklösningar, inklusive kostnadsförslag.
Detta för att nämnden ska kunna ta ställning till om dagens trafiklösning ska
behållas och därmed repareras eller om annan åtgärd ska genomföras.
Förvaltningens bedömning

Frågan har utretts vidare av förvaltningen och det har tagits fram alternativa
trafiklösningar, vilka redovisas vid dagens sammanträde.
Förvaltningen anser att den mest lämpliga trafiklösningen är att behålla
befintligt övergångsställe, men utan blinkande varningsljus. Detta med
anledning av att förvaltningen bedömer att den förstärkta belysningen vid
övergångsstället, som nämnden beslutade om den 9 december 2019 § 229,
räcker som trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Tidig vår år 2020 sattes det upp två
strålkastare på varje sida av gatan, som belyser den närmsta biten från gatan
och ut mot gångbanan.
Vidare vill även förvaltningen påtala att en övergripande bashastighet på 40
km/timmen skulle förbättra trafiksäkerheten ytterligare. Det skulle inte bara
gynna trafiksituationen vid aktuellt övergångsställe utan även hela Storgatan.
Arbetsutskottets ställningstagande

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan eget yttrande för att partigrupperna
skulle diskutera frågan innan beslut i nämnden.
Yrkanden vid nämndsammanträdet

Socialdemokraterna yrkar, via Björn Thiele (S), på återremiss med uppdrag till
förvaltningen att utreda möjligheten sätta upp farthinder för cyklister på
aktuell plats. Utredningen ska även innehålla kostnadsförslag.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr TK
193/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 14(23)

Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 105 Blinkande varningsljus vid övergångsställe – Storgatan innan
Ydrerondellen
Motivering av nämndens beslut

En enig nämnd överenskommer att ärendet bör återremitteras till
förvaltningen för utredning gällande farthinder för cyklister på aktuell plats.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-03
Bilaga 1 – alternativa förslag som skulle kunna genomföras och en
uppskattad kostnad för respektive åtgärd.
Transportstyrelsens publikation – Cykelpassager och cykelöverfarter
Trafikverkets publikation – Rapport Säkra Tillgängliga Cykelöverfarter

Skickas till:
Diariet
Gatuavdelningen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr TK
193/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 15(23)

Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 106 Information – placering av övergångsställen på Grännavägen
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Förvaltningens förslag till beslut är

att teknik- och griftegårdsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Bakgrund

Förvaltningschef Patrik Karlsson redogör för ärendet.
Vid nämndens sammanträde den 15 juni 2020 lämnades uppdraget till
förvaltningen att redogöra för vilka skäl som förvaltningen tog ställning till vid
placeringen av övergångställen på Grännavägen.
Vid dagens sammanträde svarar förvaltningen att det inte var aktuellt i
projektet att bygga nya övergångställen på Grännavägen, utan de befintliga
övergångsställena återställdes efter upprustningen. Valet att inte bygga fler
övergångsställen grundar sig i effekten av den så kallade Zebralagen som
infördes 1 maj 2000. Lagen innebär att förare, vid ett obevakat övergångsställe,
har väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. Efter införandet ökade dock antalet olyckor på övergångställen och år
2006 konstaterade Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att
riskerna för fotgängare att bli påkörda och skadade på ett obevakat
övergångsställe hade ökat med 10-15 procent i Sverige sedan lagen infördes.
Syftet med lagen var att öka tryggheten i trafiken men det visade sig att lagen
istället skapat en falsk trygghet för fotgängarna. Som fordonsförare ska man
hålla tillräcklig låg hastighet när gående korsar vägen. Det kan därför vara
säkrare att korsa en väg när gående och förare skapar ett samspel.
När det gäller nyetablering av ett övergångsställe finns rekommendationer även
från Trafikverket om att undvika en förtätning av övergångsställen. Detta då det
enligt Trafikverket sker flest olyckor mellan mjuka trafikanter och bilister på
eller i anslutning till övergångsställen.
Utifrån vad som framkommer från VTI och från Trafikverket anser inte heller
förvaltningen att det ska anläggas ytterligare övergångsställen på andra
placeringar, då en förtätning av övergångsställen inte bör eftersträvas.
Motivering av nämndens beslut

Nämnden anser, likt arbetsutskottet, att förvaltningen har lämnat relevant
information och att informationen kan läggas till handlingarna.
Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-03
Skickas till:
Diariet
Gatuavdelningen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 16(23)

Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 107 Nytt medborgarförslag – önskemål om hundrastgård i Östanåparken
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

avslå medborgarförslaget med hänvisning till tidigare utredningar,
nämndens tidigare ställningstagande i frågan samt till kommunens
ekonomiska läge.

Arbetsutskottets förslag till beslut är

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till tidigare utredningar,
nämndens tidigare ställningstagande i frågan samt till kommunens ekonomiska
läge.
Bakgrund

Förvaltningschef Patrik Karlsson redogör för ärendet.
Den 8 juni 2020 beslutade kommunfullmäktige att överlämna ett inlämnat
medborgarförslag till teknik- och griftegårdsnämnden för beslut. Förslaget
innebär önskemål om byggnation av en hundgård/inhägnad hundrastplats i
Östanåparken eller annan plats. Det skulle bli en plats där hundar skulle kunna
få vara lösa och få tillfälle att leka med andra hundar, enligt förslagsställaren.
Förvaltningens information och bedömning

Det har vid tidigare tillfällen lämnats in önskemål om hundrastgård i
kommunen. Nämnden har då, genom förvaltningen, utrett frågan. Två
brukshundsklubbar konsulterades och de såg inte något behov av särskilda
rastgårdar för hundar. Dels för att möjligheten att vara ute i naturen är stor
med tanke på stadens naturnära läge och dels för att hundrastgårdar kan
medföra en ökad smittorisk.
Vid tidigare inlämnat förslag om hundrastgård svarade teknik- och
griftegårdsnämnden att nämnden kan tänkas upplåta ett markområde under
förutsättning att en förening bildas som har hand om skötseln av området.
Karlsson meddelar vid dagens sammanträde att förvaltningen kvarstår i
bedömningen att en hundrastgård inte bör byggas eller skötas av kommunen
men att ett markområde skulle kunna upplåtas, så länge en förening tar hand
om driften av området.
Motivering av nämndens beslut

Nämnden anser, likt arbetsutskottet, att medborgarförslaget ska avslås med
hänvisning till tidigare utredningar, nämndens tidigare ställningstagande i
frågan samt till kommunens ekonomiska läge.
Beslutsunderlag

-

Medborgarförslag KS 2020/281 – önskemål om hundrastgård i
Östanåparken, överlämnat från KF 2020-06-08

Skickas till:
Diariet
Förslagsställare
Kommunfullmäktige

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr TGN
2020/242

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 17(23)

Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 108 Revidering av teknik- och griftegårdsnämndens delegationsordning
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

anta reviderad delegationsordning för teknik- och griftegårdsnämnden i
Tranås kommun.

att

den reviderade delegationsordningen börjar gälla från och med den 1
september 2020.

Förvaltningens förslag till beslut är

att teknik- och griftegårdsnämnden antar reviderad delegationsordning för
teknik- och griftegårdsnämnden i Tranås kommun.
att den reviderade delegationsordningen börjar gälla från och med den 1
september 2020.
Bakgrund

Nämndsekreterare Anna Persson redogör för ärendet.
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutade den 18 mars 2019, § 175 att anta
nuvarande delegationsordning. En delegationsordning ska behandlas som ett
levande dokument och ständigt ses över för att en rättssäker, snabb och enkel
ärendehantering ska kunna genomföras inom nämndens verksamheter.
Förvaltningen har gjort en översyn av delegationsordningen och presenterar nu
ett reviderat förslag.
De föreslagna revideringarna rör sig bland annat om förslag på nya delegationer
som tidigare inte funnit med, förändrade delegationsområden men även förslag
på flytt av beslutanderätten från politik till tjänsteperson eller från en
tjänstepersonsbefattning till en annan.
Motivering av nämndens beslut

Nämnden, likt arbetsutskottet, att förslaget är väl genomarbetat och att
nämnden kan anta reviderad delegationsordning samt att den börjar gälla från
den 1 september 2020.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-03
Förslag på reviderad delegationsordning – version 2.0

Skickas till:
Diariet
Alla avdelningschefer på SBF

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr TGN
2020/181

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 18(23)

Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 109 Säkerhetsfrågor för teknik- och griftegårdsnämnden
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

informationen kan läggas till handlingarna och att nämnden kan anse frågan som
avhandlad.

Arbetsutskottets förslag till beslut är

att informationen kan läggas till handlingarna och att nämnden kan anse frågan som
avhandlad.
Bakgrund

Ordförande Mats Antonsson (KD) och nämndsekreterare Anna Persson redogör för
ärendet.
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutade den 21 januari 2019 att det vore lämpligt att två
gånger om året; i början av varje år samt efter sommaren varje år ha med en punkt på
kallelsen gällande säkerhetsfrågor. Säkerhetsfrågan diskuterades under dagens
sammanträde.
Persson påminner kort om rutinerna vid eventuellt behov av att utrymma lokaler vid
pågående sammanträde.
Motivering av nämndens beslut

Nämnden anser, likt arbetsutskottet, att informationen kan läggas till handlingarna och att
nämnden kan anse frågan som avhandlad.
Beslutsunderlag

-

Rutiner för utrymning

Skickas till:
-

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 19(23)

Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 110 Meddelanden, information och protokoll
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Nämnden får följande information:
Protokoll
-

Teknik- och griftegårdsnämnden arbetsutskott, daterat 2020-08-10

Beslut
-

Kommunfullmäktiges beslut § 86 – Omorganisation – arbetsmarknadsförvaltning
under kommunstyrelsen, daterat 2020-06-08

-

Kommunstyrelsens beslut § 137 – Ny förvaltning – HR- och
arbetsmarknadsförvaltningen, daterat 2020-06-16

-

Kommunstyrelsens beslut § 138 – Ny riktlinje för kommunens tjänstefordon,
daterat 2020-06-16

Övrigt
-

Justerares sign

Information om att Allmänhetens frågestund ställs in hösten 2020, med anledning
av covid-19

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 20(23)

Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24
Dnr TGN
2020/79

§ 111 Delegationsbeslut – Griftegården
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Bakgrund

Följande delegationsbeslut redovisas för nämnden;
Återlämnade gravrätter

Plats
Tranås nya griftegård
Tranås nya griftegård
Tranås nya griftegård
Linderås kyrkogård
Linderås kyrkogård

Beslutsdatum
2020-05-14
2020-05-27
2020-07-06
2020-07-09
2020-07-09

Sökbart nummer
AB xxx
H xxx
D xxx
C xxx-xxx
B xxx-xxx

Beslutsdatum
2020-05-20
2020-05-20
2020-05-22
2020-05-26
2020-07-07

Sökbart nummer
B xxx-xxx
N xxx
BÄ xxx
E xxx
M xxx

Beslutsdatum
2020-06-08
2020-07-20
2020-07-20
2020-07-20
2020-07-20

Sökbart nummer
Bä xxx
M xxx
N xxx
BÄ xxx
N xxx

Gravbrev nyupplåtelse

Plats
Tranås nya griftegård
Tranås nya griftegård
Tranås nya griftegård
Tranås nya griftegård
Tranås nya griftegård
Gravvårdsansökningar

Plats
Tranås nya griftegård
Tranås nya griftegård
Tranås nya griftegård
Tranås nya griftegård
Tranås nya griftegård
Beslutsunderlag
-

Beslutsnumren finns i sin helhet i avdelningens beslutsunderlag, daterat
2020-07-24

Skickas till:
Diariet
Park- och griftegårdsavdelningen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 112 Delegationsbeslut – Bostadsanpassningsbidrag
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Bakgrund

Följande delegationsbeslut redovisad för nämnden;
Bostadsanspassningsbidrag – bifall

Beslutsdatum
2020-06-18
2020-06-05
2020-06-30
2020-06-18
2020-06-15
2020-06-08
2020-06-09
2020-06-04
2020-06-04
2020-06-16
2020-06-29

Diarienummer
2020-028
2020-017
2020-025
2020-026
2020-021
2020-013
2020-015
2020-016
2020-019
2020-022
2020-023

Bostadsanspassningsbidrag – omprövning – avskrivet

Diarienummer
2020-011
Skickas till:
Handläggare BAB

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Sida 21(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 113 Delegationsbeslut – Gatuavdelningen
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Bakgrund

Följande delegationsbeslut redovisas för nämnden;
Tillfällig lokal trafikföreskrift

Gata/plats
Ringvägen
Östra Järnvägsgatan

Beslutsdatum
2020-07-01
2020-07-02

Diarienummer
0687 2020:7
0687 2020:8

Skickas till:
Gatuavdelningen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Sida 22(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 23(23)

Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 114 Delegationsbeslut – Övrigt
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Bakgrund

Följande delegationsbeslut tagna av samhällsbyggnadschef redovisas för nämnden;
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade – bifall

Beslutsdatum
2020-06-10
2020-06-10

Diarienummer
TGN 2020/211
TGN 2020/229

Skickas till:
TK

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

