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§ 115 Val av justerare samt tidpunkt för justering
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att utse Björn Thiele (S) att jämte ordförande justera protokollet.
att justering ska ske onsdagen den 16 september 2020 mellan kl. 07:30-10:00.

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

§ 117 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 24 augusti 2020.
Inga synpunkter lämnas och protokollet kan läggas till handlingarna.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118 Förvaltningschefen informerar
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Förvaltningschef Patrik Karlsson informerar nämnden.
-

Junkaremålens strand etapp 3 – upphandling överklagad
Förvaltningsrätten meddelade idag, den 31 augusti 2020, att en leverantör har
överklagat upphandlingen av Junkaremålens strand, etapp 3. Det medför att det
nu råder förlängd avtalsspärr, fram tills att dom meddelats.
Alla offentliga upphandlingar kan överprövas i förvaltningsdomstol om en
leverantör anser att myndigheten har gjort något fel under upphandlingen.
Omkring sju procent av alla annonserade upphandlingar blir överprövade.
Konkurrensverket har tagit fram nya siffror på den stora variation som finns i
handläggningstiderna hos förvaltningsrätterna. Hälften av överprövningsärenden
i förvaltningsrätterna avgörs inom sju veckor (1,7 månader). Det är stora
skillnader i handläggningstid, inte bara mellan olika domstolar utan även mellan
mål som avgörs av samma domstol. Handläggningstider längre än sex månader
förekom i tio av de tolv förvaltningsrätterna under förra året. Som längst hade ett
ärende en handläggningstid på närmare 22 månader.

-

Ny projektchef
Ny projektchef, Johanna Söder Moberg, påbörjar sin anställning måndagen den 5
oktober 2020. Söder Moberg kommer arbeta deltid fram till årsskiftet och därefter
heltid.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 119 Information - Delårsbokslut inklusive ekonomirapport
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delårsbokslutet, inklusive ekonomirapport
och att lägga den redovisade informationen till handlingarna.

Förvaltningens förslag till beslut är

att teknik- och griftegårdsnämnden godkänner redovisningen av
delårsbokslutet, inklusive ekonomirapport och lägger den redovisade
informationen till handlingarna.
Bakgrund

Förvaltningschef Patrik Karlsson informerar nämnden.
Karlsson redovisar nämndens delårsbokslut genom att gå igenom den sammanställda prognoskommentaren. Vidare berättar Karlsson bland annat att det efter
åtta månader finns ett riktvärde på 66 procents åtgång av budgeten. De skattefinansierade verksamheterna ligger på 65 procent och därmed inom budget.
Karlsson går även igenom det ekonomiska läget för nämndens investeringar.
Motivering av nämndens beslut

Nämnden anser att förvaltningschef har lämnat relevant information och att
informationen kan läggas till handlingarna.
Beslutsunderlag

-

Delårsbokslut, daterat 2020-09-17
Ekonomirapport, daterad 2020-09-17

Skickas till:
SBF-chef

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 120 Taxor av principiell art för år 2021 – Kostavdelningen
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

godkänna föreslagna måltidstaxor gällande år 2021 för matdistribution
till kunder i ordinärt boende och för matgäster på Bergets seniorrestaurang, som har biståndsbeslut om momsbefrielse av måltider.

att

lämna föreslagna taxor till kommunfullmäktige för antagande.

Förvaltningens förslag till beslut är

att teknik- och griftegårdsnämnden godkänner föreslagna måltidstaxor gällande
år 2021 för matdistribution till kunder i ordinärt boende och för matgäster på
Bergets seniorrestaurang, som har biståndsbeslut om momsbefrielse av
måltider.
att teknik- och griftegårdsnämnden lämnar taxorna till kommunfullmäktige för
antagande.
Bakgrund

Förvaltningschef Patrik Karlsson redogör för ärendet.
Kostavdelningen har inför år 2021 sett över måltidspriserna för matdistribution
till kunder i ordinärt boende och för matgäster på Bergets seniorrestaurang. Det
gäller kunder med biståndsbeslut om momsbefrielse av måltider.
Förslaget till måltidspriser för år 2021 gällande hemmaboende pensionärer och
matgäster på Bergets seniorrestaurang ser ut som följer:
-

Matdistribution till kund i ordinärt boende, med biståndsbeslut om
momsbefrielse: 64,00 kr per portion

-

Bergets seniorrestaurang lunch/middag för kund med biståndsbeslut
om momsbefrielse: 68,75 kr per portion

Motivering av nämndens beslut

Nämnden anser, likt arbetsutskottet, att förvaltningens föreslagna taxor är väl
avvägda och att nämnden kan godkänna förslagen. Efter nämndens godkännande, ska föreslagna taxor lämnas till kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-18
Taxor av principiell art för kostavdelningen år 2021

Skickas till:
Diariet
Kommunfullmäktige
Socialnämnden samt förvaltningschef för socialtjänsten
Kostavdelningen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 121 Taxor av principiell art för år 2021 – Gatuavdelningen
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att godkänna förslaget att lämna taxorna oförändrade för gatuavdelningen
gällande år 2021.
att lämna föreslagna taxor till kommunfullmäktige för antagande.
Förvaltningens förslag till beslut är

att teknik- och griftegårdsnämnden godkänner förslaget att lämna taxorna
oförändrade för gatuavdelningen gällande år 2021.
att teknik- och griftegårdsnämnden lämnar föreslagna taxor till
kommunfullmäktige för antagande.
Bakgrund

Avdelningschef Björn Johansson redogör för ärendet.
För gatuavdelningens del är det endast avgift för felparkering som ses som en
taxa av principiell art. Vid en mindre omvärldsanalys framkommer att taxorna
för felparkering i Tranås kommun ligger inom spannet för vad som kan
bedömas vara en normal taxenivå. Därför anser förvaltningen att taxorna kan
lämnas oförändrade för år 2021.
Motivering av nämndens beslut

Nämnden anser, likt arbetsutskottet, att förvaltningens föreslagna taxor är väl
avvägda och att nämnden kan godkänna förslaget om oförändrade taxor. Efter
nämndens godkännande, ska föreslagna taxor lämnas till kommunfullmäktige
för antagande.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-18
Taxor av principiell art för gatuavdelningen år 2021

Skickas till:
Diariet
Kommunfullmäktige
Gatuavdelningen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 122 Taxor av principiell art för år 2021 – VA-taxa
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

godkänna föreslagen VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning gällande år 2021.

att

lämna föreslagen VA-taxa till kommunfullmäktige för antagande.

Förvaltningens förslag till beslut är

att teknik- och griftegårdsnämnden godkänner föreslagen VA-taxa för Tranås
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning gällande år 2021.
att teknik- och griftegårdsnämnden lämnar föreslagen VA-taxa till
kommunfullmäktige för antagande.
Bakgrund

Avdelningschef Torbjörn Adolfsson redogör för ärendet.
VA-verksamheten är helt taxefinansierad, det vill säga finansieras via brukningsoch anläggningsavgifter. Inga skattemedel används och verksamheten drivs
enligt självkostnadsprincipen och är därmed inte vinstdrivande.
VA-avgifterna består av anläggningsavgifter samt brukningsavgifter. Avgifterna
ska vara så rättvist fördelade som möjligt utefter den nytta fastighetsägarna anses
ha av vattentjänsterna som VA-kollektivet tillhandahåller. Brukningsavgifterna
går direkt mot resultat i den årliga driftbudgeten.
Förvaltningens föreslagna VA-taxa framgår i beslutsunderlaget, Taxor av
principiell art – VA-taxa år 2021.
Motivering av nämndens beslut

Nämnden anser, likt arbetsutskottet, att förvaltningens föreslagna taxor är väl
avvägda och att nämnden kan godkänna förslagen. Efter nämndens
godkännande, ska föreslagna taxor lämnas till kommunfullmäktige för
antagande.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-19
Taxor av principiell art – VA-taxa år 2021

Skickas till:
Diariet
Kommunfullmäktige
VA-avfallsavdelningen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 123 Taxor av principiell art för år 2021– Renhållningstaxa för hushåll
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till renhållningstaxa för hushåll år 2021.
att lämna föreslagen renhållningstaxa för hushåll till kommunfullmäktige för
antagande.
Förvaltningens förslag till beslut är

att teknik-och griftegårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
renhållningstaxa för hushåll år 2021.
att teknik- och griftegårdsnämnden lämnar föreslagen renhållningstaxa för
hushåll till kommunfullmäktige för antagande
Bakgrund

Avdelningschef Torbjörn Adolfsson redogör för ärendet.
Årligen, under hösten, revideras taxorna för delar av teknik- och
griftegårdsnämndens verksamheter. Respektive avdelning går igenom sina
taxor och samråder med ekonomiavdelningen. Efter det lägger förvaltningen
ett förslag på reviderade taxor som utskott och nämnd får ta ställning till. Om
nämnden godkänner de förslagna taxorna av principiell art ska förslaget sedan
upp till kommunfullmäktige för antagande.
Avfallsverksamheten är helt taxefinansierad, det vill säga finansieras via
hämtnings- och behandlingsavgifter. Inga skattemedel används och
verksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen och är därmed inte
vinstdrivande i de delar som avser avfallskollektivet.
Förvaltningens föreslagna renhållningstaxa för hushåll framgår i
beslutsunderlaget, Taxor av principiell art – Renhållningstaxa för hushåll år
2021.
Motivering av nämndens beslut

Nämnden anser, likt arbetsutskottet, att förvaltningens föreslagna taxor är väl
avvägda och att nämnden kan godkänna förslagen. Efter nämndens
godkännande, ska föreslagna taxor lämnas till kommunfullmäktige för
antagande.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-19
Taxor av principiell art – Renhållningstaxa för hushåll år 2021

Skickas till:
Diariet
Kommunfullmäktige
VA-avfallsavdelningen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2020/291

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 12(23)

Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-09-14
Dnr TGN
2020/59

§ 124 VA-strategi för Tranås kommun
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

godkänna föreslagen VA-strategi för Tranås kommun.

att

överlämna föreslagen VA-strategi till kommunfullmäktige för antagande.

Förvaltningens förslag till beslut är

att teknik- och griftegårdsnämnden godkänner föreslagen VA-strategi för
Tranås kommun.

att teknik- och griftegårdsnämnden överlämnar föreslagen VA-strategi till
kommunfullmäktige för antagande.
Bakgrund

Avdelningschef Torbjörn Adolfsson redogör för ärendet.
Tranås kommun arbetar långsiktigt och strategiskt med frågor relaterade till VA
enligt vad som brukar kallas strategisk VA-planering. Strategisk VA-planering
genomförs för att arbetet med VA-frågor ska bedrivas på ett metodiskt och
effektivt sätt. Arbetsmetodiken möjliggör att ha en långsiktig plan för såväl den
allmänna VA-försörjningen som den enskilda. En tydlig och välförankrad VAstrategi är en viktig del i VA-planeringen.
I samband med arbetet av VA-planeringen har en VA-översikt tagits fram. VAöversikten beskriver nuläget och förutsättningar för försörjning av dricksvatten
samt hantering av spillvatten och dagvatten.
VA-strategin innehåller en målbild för VA-försörjningen i Tranås år 2040.
Denna målbild har tagits fram inom ramen för strategiarbetet och är följande:
”I Tranås arbetar vi för att vattenförsörjningen och hanteringen av
spillvatten och dagvatten ska vara långsiktigt hållbar”.
För att målbilden ska uppnås behöver beslut som rör VA-försörjningen styras
med hjälp av strategier. VA-strategin beskriver nio stycken strategier.
Strategierna utgörs av ställningstaganden som ska säkerställa att alla delar i
kommunens organisation, i sitt övergripande arbete, jobbar tillsammans för att
nå fram till målbilden. De nio strategierna är följande:








Samsyn - Vi har en tydlig roll- och ansvarsfördelning i samsyn
Prioritering - Vid konflikter med andra intressen ska vattenförsörjningen
och avloppshanteringen prioriteras
Planering - Vi har en långsiktig planering för investeringar, drift och
underhåll
Ekonomi - Behovet av investeringar är tydligt
Klimatanpassning - Vi har tekniska lösningar som är anpassade till klimatförändringar och anpassar vårt samarbete efter utmaningarna
Dricksvatten - Vi har en stark dricksvattenförsörjning
Dagvatten - Vi arbetar för en dagvattenhantering som minskar problemen
gällande flöden, föroreningar och översvämningar

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 124 VA-strategi för Tranås kommun



Kretslopp - Vi arbetar med uppströmsarbete och kretsloppsbaserade
lösningar för att minska negativ påverkan på grundvatten, sjöar och
vattendrag
Kommunikation - Vi har en god insikt och förståelse i VA-frågor och
arbetar med god kommunikation

För att gå från mål och strategi till verklig utveckling och förbättring av VAförsörjningen arbetas en VA-plan fram i nästa skede. I VA-planen ska
strategierna ligga till grund för formulering av åtgärder för dricksvattenförsörjningen samt för hantering av spillvatten och dagvatten.
Motivering av nämndens beslut

Nämnden anser, likt arbetsutskottet, att förvaltningens förslag till VA-strategi
är väl genomarbetad och att nämnden kan godkänna förslaget. Strategin ska
efter nämndens godkännande lämnas till kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-19
- VA-strategi – daterad 2020-06-02
- VA-översikt – daterad 2020-06-07
Skickas till:
Diariet
Kommunfullmäktige
VA-avfallsavdelningen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 125 Taxor av principiell art för år 2021 – Begravningsavgift
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens förslag att begravningsavgiften lämnas
oförändrad, det vill säga 24 öre per intjänad hundralapp, för år 2021.

att

lämna förslaget om oförändrad begravningsavgift till kommunfullmäktige
för antagande.

Förvaltningens förslag till beslut är

att teknik- och griftegårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag att
begravningsavgiften lämnas oförändrad, det vill säga 24 öre per intjänad
hundralapp, för år 2021.
att teknik- och griftegårdsnämnden lämnar förslaget på oförändrad
begravningsavgift till kommunfullmäktige för antagande.
Bakgrund

Avdelningschef Magnus Berggren redogör för ärendet.
Begravningsavgiften är den lagstadgade avgift som ligger till grund för
begravningsverksamheten inom Tranås kommun. Avgiften är och har varit 24
öre per intjänad hundralapp under många år. Frågan om begravningsavgiftens
storlek diskuteras och bedöms i förhållande till ekonomiskt resultat och
verksamhetens omfattning. Fortlöpande omvärldsanalys görs.
Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att det inte görs några förändringar av begravningsavgiften för år 2021. Detta med anledning av att Tranås kommun redan idag
ligger lägre än Svenska kyrkans enhetliga avgift på 25 öre per intjänad
hundralapp. Förvaltningen ser inte några skäl till att höja eller sänka avgiften.
Motivering av nämndens beslut

Nämnden anser, likt arbetsutskottet, att förvaltningens föreslagna taxa är väl
avvägd och att nämnden kan godkänna förslaget om oförändrad taxa. Efter
nämndens godkännande, ska föreslagen taxa lämnas till kommunfullmäktige
för antagande.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-18
Taxor av principiell art – Begravningsavgift år 2021

Skickas till:
Diariet
Kommunfullmäktige
Park- och griftegårdsavdelningen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr TGN
2020/291

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 15(23)

Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-09-14

§ 126 Information – Delrapport gällande skogsbruk under år 2020
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Förvaltningens förslag till beslut är

att teknik- och griftegårdsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Bakgrund

Avdelningschef Magnus Berggren redogör för ärendet.
Förvaltningen lämnar årligen en plan till nämnden gällande skogsbruket för
nästkommande år. Innan de planerade åtgärderna för år 2021 presenteras
lämnar förvaltningen en delrapport av skogsbruket för innevarande år.
Kommunens skog delas upp i produktionsskogar, som förvaltas av
Skogssällskapet och tätortsnära skogar, som sköts av parkförvaltningens
personal. Produktionsskogen sköts utifrån gällande skogsbruksplan. De
tätortsnära skogarna sköts för att tillmötesgå allmänhetens förväntningar på
strövområden, siktstråk och biologisk mångfald. Avkastningen från de
tätortsnära skogarna består av enstaka eller grupper av träd samt material för
flisproduktion.
Berggren berättar för nämnden vilka åtgärder som har genomfört hittills under
år 2020 samt vilka åtgärder som återstår att genomföra innan årsskiftet 2020/
2021.
Motivering av nämndens beslut

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

-

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-21
Skogsbruk år 2020 – i siffror

Skickas till:
Diariet
Park- och griftegårdsavdelningen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr TGN
2020/298

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 16(23)

Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-09-14

§ 127 Delrapport – internkontrollplan TGN 2020
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens delrapportering av kontrollerade punkter på
antagen internkontrollplan.

att

överlämna godkänd delrapportering till kommunstyrelsen som information.

Förvaltningens förslag till beslut är

att teknik- och griftegårdsnämnden godkänner förvaltningens delrapportering av
kontrollerade punkter på antagen internkontrollplan.
att teknik- och griftegårdsnämnden överlämnar godkänd delrapportering till
kommunstyrelsen som information.
Bakgrund

Nämndsekreterare Anna Persson redogör för ärendet.
Den 18 november 2019 beslutade teknik- och griftegårdsnämnden § 218 att anta
en internkontrollplan för nämndens verksamhetsår 2020. För att välja ut punkter
till internkontrollplanen genomförde förvaltningen en risk- och
väsentlighetsanalys. Detta gjordes genom en workshop där avdelningschefer,
enhetschefer, arbetsledare och andra nyckelpersoner deltog. Under en
eftermiddag arbetade deltagarna både individuellt och i grupp med att identifiera
och kartlägga risker, bedöma sannolikhet och konsekvenser, prioritera
kontrollpunkter samt föreslå kontrollmoment och kontrollmetoder.
Punkterna som förvaltningen föreslog och som nämnden sedan antog för år 2020
blev kompetensförsörjning och kunskapsutveckling samt fysisk och psykosocial
arbetsmiljö. Som kontrollmetod för området kompetensförsörjning och
kunskapsutveckling beslutades att uppdragsbeskrivningar skulle upprättas under
kontrollåret 2020 för samtliga medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen.
För kontrollpunkten fysisk- och psykosocial arbetsmiljö valdes dokumenterade
hälsosamtal med närmsta chef för samtliga medarbetare under år 2020, som
kontrollmetod.
Analys av utfall vid delrapportering

Utifrån vad avdelningarna har meddelat är arbetet med
uppdragsbeskrivningarna och hälsosamtalen långt framskridet och förvaltningen
gör bedömningen att det fortfarande är möjligt att nå uppsatt mål innan
årsskiftet 2020/2021.
Motivering av nämndens beslut

Nämnden, likt arbetsutskottet, att förvaltningen har lämnat en relevant
delrapport och att nämnden kan godkänna rapporteringen, för att sedan lämna
den som information till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-19

Skickas till:
Diariet, kommunstyrelsen och samtliga avdelningschefer SBF
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr TK
195/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 17(23)

Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-09-14

§ 128 Uppföljning gällande följsamhet av dataskyddsförordningen (GDPR)
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens återrapportering av åtgärder som genomförts
utifrån KPMG:s revisionsrapport gällande efterlevnad av
dataskyddsförordningen.

att

lämna över förvaltningens återrapportering till
kommunledningsförvaltningen, inför redovisningen till kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut är

att teknik- och griftegårdsnämnden godkänner förvaltningens återrapportering
av åtgärder som genomförts utifrån KPMG:s revisionsrapport gällande
efterlevnad av dataskyddsförordningen.

att teknik- och griftegårdsnämnden lämnar över förvaltningens återrapportering
till kommunledningsförvaltningen, inför redovisningen till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Nämndsekreterare Anna Persson redogör för ärendet.
Den 28 oktober 2019 redovisade KPMG en revisionsrapport för Tranås
kommunrevision. Rapporten var en sammanställning av granskningen, som var
beställd av kommunrevisorerna, gällde nämndernas efterlevnad av
dataskyddsförordningen.
Av KPMG:s revisionsrapport framgick att samtliga nämnder behövde arbeta med
områdena; dataskyddsombud, registerförteckning, utbildning och internkontroll.
Förvaltningen har vidtagit åtgärder inom samtliga områden för att rätta till
påtalade brister.
Motivering av nämndens beslut

Nämnden, likt arbetsutskottet, att förvaltningen har lämnat en lämplig rapport
och nämnden kan besluta om att rapporten kan överlämnas till
kommunledningsförvaltningen, inför redovisningen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-13
KPMG:s revisionsrapport – Granskning av efterlevnaden av
dataskyddsförordningen, Tranås kommun, daterad 2019-10-17

Skickas till:
Diariet
Kommunstyrelsen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr TGN
2020/278

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 18(23)

Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-09-14

§ 129 Uppföljning gällande medborgarförslag
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens redovisning gällande medborgarförslag.

att

överlämna den sammanställda redovisningen till kommunfullmäktige som
information.

Förvaltningens förslag till beslut är

att teknik- och griftegårdsnämnden godkänner förvaltningens redovisning
gällande medborgarförslag.
att teknik- och griftegårdsnämnden överlämnar den sammanställda
redovisningen till kommunfullmäktige som information.
Bakgrund

Nämndsekreterare Anna Persson redogör för ärendet.
Två gånger om året ska teknik- och griftegårdsnämnden, enligt beslut från
Demokratikommittéen i Tranås kommun, rapportera till kommunfullmäktige om
det finns medborgarförslag som inte blivit beslutade inom ett år efter att det
inlämnades till kommunfullmäktige.
Förvaltningen meddelar genom denna skrivelse att teknik- och
griftegårdsnämnden inte har några medborgarförslag som inte är beslutade inom
ett år efter att det inlämnades till kommunfullmäktige.
Övrig information

Efter senaste kommunfullmäktigesammanträdet den 31 augusti 2020
överlämnades ett nytt medborgarförslag till teknik- och griftegårdsnämnden för
beslut, gällande önskemål om toalett vid lekparken/skateparken.
Motivering av nämndens beslut

Nämnden, likt arbetsutskottet, att förvaltningen har lämnat relevant information
som nämnden kan besluta att lämna till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-24
Skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 19(23)

Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-09-14

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

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Nämnden får följande information:
Protokoll
-

Teknik- och griftegårdsnämndens arbetsutskott, daterat 2020-08-31

Beslut
-

Kommunstyrelsens beslut om yttrande § 166 – Avfallsplan för Tranås kommun samråd, daterat 2020-08-25

-

Barn- och utbildningsnämndens beslut om yttrande § 83 – Avfallsplan samrådsyttrande, daterat 2020-08-31

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 20(23)

Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-09-14
Dnr TGN
2020/79

§ 131 Delegationsbeslut – Griftegården
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Bakgrund

Följande delegationsbeslut redovisas för nämnden;
Gravbrev nyupplåtelse

Plats
Tranås nya griftegård
Tranås nya griftegård

Beslutsdatum
2020-05-22
2020-06-30

Sökbart nummer
N xxx
Bä xxx

Beslutsdatum
2020-08-12

Sökbart nummer
Bä xx

Gravvårdsansökningar

Plats
Tranås nya griftegård

Beslutsunderlag
-

Beslutsnumren finns i sin helhet i avdelningens beslutsunderlag, daterat
2020-08-14

Skickas till:
Diariet
Park- och griftegårdsavdelningen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-09-14

§ 132 Delegationsbeslut – Bostadsanpassningsbidrag
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Bakgrund

Följande delegationsbeslut redovisad för nämnden;
Bostadsanspassningsbidrag – bifall

Beslutsdatum
2020-08-03
2020-08-10

Diarienummer
2020-024
2020-030

Skickas till:
Handläggare BAB

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Sida 21(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-09-14

§ 133 Delegationsbeslut – Gatuavdelningen
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Bakgrund

Följande delegationsbeslut redovisas för nämnden;
Tillfällig lokal trafikföreskrift

Gata/plats
Torsgatan
Säbyvägen
Säbyvägen
Säbyvägen

Beslutsdatum
2020-06-04
2020-08-07
2020-08-13
2020-08-13

Diarienummer
0687 2020:4
0687 2020:11
0687 2020:12
0687 2020:13

Skickas till:
Gatuavdelningen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Sida 22(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 23(23)

Teknik- och griftegårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-09-14

§ 134 Delegationsbeslut – Förvaltningschef
Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Bakgrund

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

Beslutsdatum
2020-08-06
2020-08-06
2020-08-06

Diarienummer
TGN 2020/247
TGN 2020/261
TGN 2020/265

Nyttoparkeringstillstånd – bifall

Företag
ABH-Konsult

Tillståndsnummer
nr. 57

Beslutsdatum
2020-08-10

Skickas till:
TK

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

