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Plats och tid för justering Tranås stadshus måndagen den 2 maj kl. 07:30-12:00 
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Sekreterare 

Arvid Zerne 

Ordförande §§ 47-64 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Beslutande organ Teknik- och griftegårdsnämnden 

Paragrafer 47–65 

Paragrafer 66-67 (se separat direktjusterat protokoll) 
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§ 47 Val av justerare samt tidpunkt för justering  

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar 

att     utse Göran Gustafsson (SD) att, jämte ordföranden Mats Antonsson (KD) 

§§ 47-64 och ordförande Björn Thiele (S) § 65, justera protokollet. 

att     justering sker måndagen den 2 maj 2022 mellan kl. 07:30-12:00. 

 

 

 

 

§ 48 Fastställande av föredragningslista  

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar 

att   fastställa utsänd föredragningslista. 

 

 

 

 

§ 49 Föregående mötesprotokoll  

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar 

att    lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.  

Bakgrund 

Ordförande Mats Antonsson (KD) frågar om det är något i föregående protokoll 

från teknik- och griftegårdsnämnden den 21 mars 2022 som behöver tas upp. 

Inga synpunkter lämnas och protokollet kan läggas till handlingarna.  
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§ 50 Förvaltningschefen informerar 

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar  

att     lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltningschef Patrik Karlsson informerar nämnden.  

Arbetsplatsolycka planerade åtgärder 

Efter Arbetsmiljöverkets inspektion 17 mars 2022 har brister identifierats och 

krav ställts mot verksamheten. Dessa sammanfattas nedan:  

Brist 1: Undersökning och riskbedömning – Motorsågsarbete 

Krav från Arbetsmiljöverket kopplat till brist 1 – Skriftlig riskbedömning ska tas 

fram för motorsågsarbete. 

Brist 2: Skriftliga instruktioner – Motorsågsarbete 

Krav från Arbetsmiljöverket kopplat till brist 2 – Skriftlig instruktion för hur 

arbete med motorsåg ska ske i verksamheten ska tas fram. 

Brist 3: Kunskaper – Motorsågsarbete 

Krav från Arbetsmiljöverket kopplat till brist 3 - Skriftliga rutiner ska tas fram för 

att säkerställa att praktiskt och teoretiskt prov har avlagts på en kunskapsnivå 

som motsvarar det arbete som ska utföras med motorkedjesåg och att 

kunskaperna är uppdaterade. 

Park- och griftegårdschef kommer att ta fram en helt ny arbetsmiljöplan för 

driftverksamheten, med riskanalyser samt instruktion och kontrollista för 

kritiska arbetsmoment inom verksamheten. Detta kommer att presenteras för 

Arbetsmiljöverket i samband med deras återbesök 10 maj 2022. Om Arbets-

miljöverket godkänner framtagen arbetsmiljöplan för driftverksamheten, 

inklusive riskanalyser samt instruktion och kontrollista, ska denna nyttjas som 

mall för samtliga driftverksamheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Vårdträd 

På kommunfullmäktige den 4 april 2011 inkom en motion från Miljöpartiet om 

möjligheten att plantera vårdträd som minnesgåva. Den 23 september 2013 

beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen och att ge samhällsbyggnads-

förvaltningen i uppdrag att upprätta en rutin för hur medborgare skulle gå 

tillväga om de var intresserade av att plantera ett vårdträd som minnesgåva. 

Rutinen upprättades 4 oktober 2013 av park- och griftegårdsavdelningen. 
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Det finns således ett politiskt beslut från kommunfullmäktige om att möjliggöra 

för allmänheten att plantera vårdträd som minnesgåva samt en framtagen rutin 

för hur detta ska gå till men förvaltningen anser att denna rutin bör ses över. 

 

Park- och griftegårdsavdelningen kommer att uppdatera rutinen så att den är 

tidsenlig och sedan lägga in den i ledningssystemet och därefter publicera den på 

Tranås kommuns hemsida. 

Belysning Duvebo och Kvarnarp 

Det har inkommit en skrivelse  från Duvebo samhällsförening där de protesterar 

mot att riva den kommunala belysningsanläggningen i området. Därtill har det 

inkommit ett medborgarförslag från en boende i Kvarnarp som önskar att teknik- 

och griftegårdsnämnden ska ta beslut om restaurering istället för rasering av den 

kommunala belysningsanläggningen i Kvarnarp. 

 

Eftersom att medborgarförslaget kommer att fördelas eller remitteras av 

kommunfullmäktige på maj månads sammanträde, kommer förvaltningen att 

avvakta med rivningen av belysningsanläggningarna i Kvarnarp och Duvebo tills 

medborgarförslaget är hanterat i teknik- och griftegårdsnämnden. 
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§ 51 Lokalförsörjningsplan för kostavdelningen år 2022-2031 

Diarienummer: TGN2022/122 

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar 

att lägga förvaltningens information om lokalförsörjningsplan för 

kostavdelningen år 2022-2031, till handlingarna. 

Bakgrund 

Verksamhetsutvecklare Anna Persson föredrar ärendet. 

 

Med anledning av den ansträngda lokalsituation som kostverksamheten befinner 

sig i, har förvaltningen tagit fram en lokalförsörjningsplan. Planen innebär bland 

annat byggnation av Kostcenter, renovering av Centralköket, omorganisation av 

produktionskedjan samt planer för ytterligare tillagningskök. För att lokal-

försörjningsplanen ska kunna följas kommer det framöver att behövas att en del 

tidigare politiska beslut omprövas och att nya beslut fattas. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen har tagit fram en lokalförsörjningsplan som bygger på att driva 

frågan om byggnation av Kostcenter. Med tanke på den överproduktion som idag 

måste ske i många av köken och hur negativt personalens arbetsmiljö påverkas av 

detta, behöver beslut fattas som medför en förändring inom kort.  

 

Kostavdelningens lokalförsörjningsplan, som bland annat innebär byggnation av 

Kostcenter, renovering av Centralköket, omorganisation av produktionskedjan 

samt planer för ytterligare tillagningskök, ger kostavdelningen rätt förut-

sättningar att leverera det som kunderna, det vill säga socialförvaltningen samt 

barn- och utbildningsförvaltningen, beställer. Vidare möjliggörs en mer stabil och 

resurseffektiv kostverksamhet, som tål både planerade och oplanerade driftstopp.  

Inkomna synpunkter 

Ärendet är ett informationsärende men inlämnade synpunkter från ledamöter 

har noterats. 

Motivering av teknik- och griftegårdsnämndens beslut 

Nämnden anser, likt arbetsutskottet, att förvaltningens redogörelse är informativ 

och att informationen kan läggas till handlingarna.  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 9 (24) 

Teknik- och griftegårdsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-04 

- Lokalförsörjningsplan för kostavdelningen, daterad 2022-04-04 

Beslutet skickas till 

Diariet 

Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förvaltningschef socialförvaltningen 

Kostchef  
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§ 52 Projekt Berget - Ågränden 

Diarienummer: TGN2022/138 

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Kostchef Harriet Malmgren-Svensson föredrar ärendet. 

 

Under två år har ett projekt genomförts på särskilt boende Ågränden, där vård- 

och omsorgspersonal har hämtat varm mat (lunch) på Bergets matsal alla 

veckans dagar, istället för att få leverans av kyld mat, vilket annars är den vanliga 

rutinen. Utvärdering av projektet har visat på positiva konsekvenser exempelvis 

vad gäller matlust och matsvinn. Vidare har projektet inte resulterat i ökade 

kostnader. Samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen har därför 

kommit överens om att permanenta arbetssättet med hämtning av varm mat till 

det särskilda boendet Ågränden. 

Motivering av teknik- och griftegårdsnämndens beslut 

Nämnden anser, likt arbetsutskottet, att förvaltningens redogörelse är informativ 

och att informationen kan läggas till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-29 

Beslutet skickas till 

Diariet 

Kostavdelningen 

Förvaltningschef för socialtjänsten – för information 

Socialnämnden – för information  
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§ 53 Beläggningsplan för år 2022 

Diarienummer: TGN2022/130 

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar  

att lägga förvaltningens information om beläggningsplanen för år 2022 till 

handlingarna. 

Bakgrund 

Trafikingenjör Björn Gustafsson föredrar ärendet. 

 

En sammanställning av planerat beläggningsunderhåll för kommunens gator 

samt gång- och cykelvägar presenteras årligen för nämnden. Årets planering är 

nu klar och lämnas från förvaltningen som information till arbetsutskott och 

nämnd.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens avser att utföra relativt omfattande beläggningsåtgärder på 

planerade sträckor, därav är det färre antal objekt som ryms inom budget detta 

år.  

Motivering av teknik- och griftegårdsnämndens beslut 

Nämnden anser, likt arbetsutskottet, att förvaltningens redogörelse är informativ 

och att informationen kan läggas till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-29 

- Översiktskartor för beläggningsplan 2022, daterade 2022-03-18 

- Detaljkartor som visar vilka sträckor som är planerade i beläggnings-

planen år 2022, daterade 2022-03-21/24 

Beslutet skickas till 

Diariet 

Gatuavdelningen  
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§ 54 Miljörapport för krematorieverksamheten år 2021 

Diarienummer: TGN2022/137 

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar  

att  lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Enhetschef griftegårdsverksamheten Peter Springfeldt föredrar ärendet.  

 

Park- och griftegårdsavdelningen har i samarbete med miljökonsult upprättat 

årlig miljörapport för krematoriet i Tranås. Sammanfattningsvis redovisas det i 

rapporten för år 2021 att samtliga krav är uppfyllda. Resultatet av rapporten 

överlämnas till teknik- och griftegårdsnämnden som information. 

Motivering av teknik- och griftegårdsnämndens beslut 

Nämnden anser, likt arbetsutskottet, att förvaltningen har lämnat en överskådlig 

redovisning och att informationen kan läggas till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteutlåtande, daterad 2022-03-29 

- Miljörapport, textdel, för krematoriet i Tranås kommun år 2021  

Beslutet skickas till 

Diariet  

Park- och griftegårdsavdelningen   
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§ 55 Miljörapport för Tranås avloppsreningsverk år 2021 

Diarienummer: TGN2022/110 

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar  

att  lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

VA- och avfallschef Torbjörn Adolfsson föredrar ärendet. 

 

Tranås kommun bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken och är 

skyldiga att lämna miljörapport enligt NFS 2016:8. Huvudverksamhet är rening 

av avloppsvatten och sidoverksamheter är framställning av gas- och 

vätskeformiga bränslen. En årlig sammanställning över hur verksamheten har 

bedrivits under föregående år ska rapporteras in till tillsynsmyndigheten senast 

31 mars, efterföljande år. Rapport för år 2021 har nu lämnats in och informa-

tionen lämnas över till utskott och nämnd.  

Förvaltningens bedömning 

VA- och avfallsavdelningen arbetar med att förbättra fosforreningen och övriga 

utsläppsvärden ligger under villkorsgiven utsläppsnivå. En god dialog har hållits 

med tillsynsmyndigheten under tiden och övriga utsläppsvärden ligger långt 

under villkorsgiven utsläppsnivå. 

Motivering av teknik- och griftegårdsnämndens beslut 

Nämnden anser, likt arbetsutskottet, att förvaltningen har lämnat en överskådlig 

redovisning och att informationen kan läggas till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-29 

- Miljörapport Tranås avloppsreningsverk 2021 

Beslutet skickas till 

Diariet 

VA- och avfallsavdelningen  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 14 (24) 

Teknik- och griftegårdsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 56 Miljörapport för Norraby deponi år 2021 

Diarienummer: TGN2022/111 

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar  

att   lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

VA- och avfallschef Torbjörn Adolfsson föredrar ärendet. 

 

Tranås kommun bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken och är 

skyldiga att lämna miljörapport, enligt NFS 2016:8. Huvudverksamhet för 

Norraby deponi och för ÅVC är deponi och lagring, som en del av att samla in 

avfall.  

 

En årlig sammanställning över hur verksamheten har bedrivits under föregående 

år ska rapporteras in till tillsynsmyndigheten senast 31 mars, efterföljande år. 

Rapport för år 2021 har nu lämnats in och VA- och avfallsavdelningen bedömer 

att verksamheterna år 2021 har uppfyllt de krav som tillsynsmyndigheten har 

meddelat i villkor för verksamheten. Rapporten kan därmed, enligt förvaltningen, 

läggas till handlingarna. 

Motivering av teknik- och griftegårdsnämndens beslut 

Nämnden anser, likt arbetsutskottet, att förvaltningen har lämnat en överskådlig 

redovisning och att informationen kan läggas till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-30 

- Miljörapporter för ÅVC och Norraby deponi 2021 

Beslutet skickas till 

Diariet 

VA- och avfallsavdelningen  
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§ 57 Miljörapport för Norraby ÅVC år 2021 

Diarienummer: TGN2022/112 

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar  

att   lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

VA- och avfallschef Torbjörn Adolfsson föredrar ärendet. 

 

Tranås kommun bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken och är 

skyldiga att lämna miljörapport, enligt NFS 2016:8. Huvudverksamhet för 

Norraby deponi och för ÅVC är deponi och lagring, som en del av att samla in 

avfall.  

 

En årlig sammanställning över hur verksamheten har bedrivits under föregående 

år ska rapporteras in till tillsynsmyndigheten senast 31 mars, efterföljande år. 

Rapport för år 2021 har nu lämnats in och VA- och avfallsavdelningen bedömer 

att verksamheterna år 2021 har uppfyllt de krav som tillsynsmyndigheten har 

meddelat i villkor för verksamheten. Rapporten kan därmed, enligt förvaltningen, 

läggas till handlingarna. 

Motivering av teknik- och griftegårdsnämndens beslut 

Nämnden anser, likt arbetsutskottet, att förvaltningen har lämnat en överskådlig 

redovisning och att informationen kan läggas till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-30 

- Miljörapporter för ÅVC och Norraby deponi 2021 

Beslutet skickas till 

Diariet 

VA- och avfallsavdelningen  
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§ 58 Införande av återbruk på Norraby ÅVC 

Diarienummer: TGN2021/411 

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar  

att   lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Enhetschef för avfallsverksamheten, Hans Johansson, föredrar ärendet. 

Återbruk ska upprättas på Norraby återvinningscentral (ÅVC), vilket kommer att 

ske genom en så kallad anpassad utformning. Anledningen till att det blir en 

anpassad utformning är de framtida planer som finns på att flytta återvinnings-

centralen till annan plats i kommunen. VA- och avfallsavdelningen kommer att 

finansiera information om avfallsförebyggande åtgärder samt insamling och 

sortering av produkter för återbruk via avfallstaxan. 

I samband med upprättandet av återbruksverksamheten kommer flera åtgärder 

genomföras för att skapa ett bättre trafikflöde samt upprätta en ny uppmärkning 

av avfallsslagens containers, enligt ny EU-standard. Under år 2023 är målet att 

införa ett bom-/passersystem vid anläggningen för att säkerställa att material-

hanteringen går rätt till och för att debitering för verksamheter ska kunna utföras 

på ett effektivt och arbetsmiljömässigt korrekt sätt.    

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen ser positivt på uppdraget att genomföra ett återbruk på Norraby 

ÅVC, utifrån en anpassning av lokalisering på befintlig plats och befintliga 

resurser. Genomförandet kommer ha många positiva effekter på miljön. 

Motivering av teknik- och griftegårdsnämndens beslut 

Nämnden anser, likt arbetsutskottet, att förvaltningens redogörelse är informativ 

och att informationen kan läggas till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-30 

- Anmälan ombyggnation ÅVC 

- Miljökonsekvensbeskrivning av den mindre ombyggnationen som 

planeras på Norraby avfallsanläggning 

 

Beslutet skickas till: Diariet och VA-och avfallsavdelningen  
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§ 59 Budgetuppföljning inkl. prognoskommentar  

Diarienummer: TGN2022/136 

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar 

att     godkänna redovisningen av ekonomirapporten och lägga den redovisade 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Förvaltningschef Patrik Karlsson redogör för ärendet. 

Karlsson redovisar ekonomirapporten för januari-mars. 

 

Samtliga skattefinansierade avdelningar prognostiseras hålla budget. 

Förändringar kan uppkomma på grund av ökade råvarupriser. 

Avfallsverksamheten liksom griftegårdsverksamheten prognostiseras hålla 

budget, medan vatten- och avloppsverksamheten prognos är ett nollresultat 

jämfört med ett budgeterat överskott på 700 tkr.  

Motivering av teknik- och griftegårdsnämndens beslut 

Nämnden anser att förvaltningen har lämnat relevant information och att 

informationen kan läggas till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomirapport – januari till och med mars 2022 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 60 Meddelanden, information och protokoll 

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar 

att     lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Nämnden får information om följande; 

Protokoll 

- Teknik- och griftegårdsnämndens arbetsutskott, daterat 2022-04-11 

 

Beslut 

- Kommunfullmäktige, § 57, daterat 2022-03-28 - Avsägelse från uppdrag 

som ersättare i teknik- och griftegårdsnämnden 

  

- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, § 73, daterat 2022-04-12 -  

Erosion vid Hättebaden  
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§ 61 Delegationsbeslut - Bostadsanpassningsbidrag  

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar  

att     godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

Bakgrund 

Följande delegationsbeslut redovisas för nämnden; 

Bostadsanpassningsbidrag – bifall 

 

Beslutsdatum             Diarienummer        

2022-03-17                 2022-006 

2022-03-18                 2021-009 

2022-03-22                 2022-007 

Beslutet skickas till 

Handläggare BAB  
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§ 62 Delegationsbeslut - Gatuavdelningen  

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar  

att     godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

Bakgrund 

Följande delegationsbeslut redovisas för nämnden; 

 

Lokal trafikföreskrift 

 

Gata/plats                                             Beslutsdatum                     Diarienummer 

Storgatan                                                  2022-02-24                     0687     2022:107 

Storgatan                                                  2022-02-25                     0687     2022:108 

Storgatan                                                  2022-02-25                     0687     2022:109 

Storgatan                                                  2022-02-25                     0687     2022:110 

Sjögullsgatan                                           2022-02-28                     0687     2022:111 

Lilla Götgatan                                          2022-03-07                     0687     2022:112 

Lilla Götgatan                                          2022-03-07                     0687     2022:113 

Strågatan                                                  2022-03-09                     0687     2022:114 

Lilla Sveagatan                                        2022-03-11                     0687      2022:115 

Lilla Sveagatan                                        2022-03-11                     0687      2022:116 

Lilla Götgatan                                          2022-03-11                     0687      2022:117 

Hättevägen, upphävande                      2022-03-11                     0687      2022:118 

Sälggatan                                                  2022-03-15                     0687      2022:119 

Sälggatan                                                  2022-03-15                     0687      2022:120 

Lindgatan                                                 2022-03-15                     0687      2022:121 

Storgatan                                                  2022-03-15                     0687      2022:122 

Stoerydsvägen                                         2022-03-15                     0687      2022:123 

Stoerydsvägen                                         2022-03-15                     0687      2022:124 

 

Lokal trafikföreskrift, upphävd föreskrift 

 

Gata/plats                                             Beslutsdatum                 Diarienummer 

Storgatan                                               2022-02-24                     0687      2014:008 

Storgatan                                               2022-02-24                     0687      2014:011 

Storgatan                                               2022-02-24                     0687      2011:102 

Storgatan                                               2022-02-25                     0687      2014:044 
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Gata/plats                                             Beslutsdatum                  Diarienummer 

Storgatan                                               2022-02-25                     0687     2014:009 

Storgatan                                               2022-02-25                     0687     2022:101 

Lilla Götgatan                                       2022-03-07                     0687     2012:19 

Lilla Götgatan                                       2022-03-07                     0687     2012:20 

Strågatan                                               2022-03-09                     0687     2017:14 

Lilla Sveagatan                                     2022-03-11                     0687      2017:18 

Lilla Sveagatan                                     2022-03-11                     0687      2017:20 

Lilla Sveagatan                                     2022-03-11                     0687      2010:133 

Lilla Sveagatan                                     2022-03-11                     0687      2010:134 

Lilla Sveagatan                                     2022-03-11                     0687      2010:400 

Hättevägen                                            2022-03-11                     0687      2012:029 

Sälggatan                                               2022-03-15                     0687      2020:29 

Sälggatan                                               2022-03-15                     0687      2020:30 

Lindgatan                                              2022-03-15                     0687      2020:31 

Storgatan                                               2022-03-15                     0687      2021:4 

Stoerydsvägen                                      2022-03-15                     0687      2021:13 

Stoerydsvägen                                      2022-03-15                     0687      2021:15 

  

Förordnande av parkeringsvakt 

EPS bevakning AB                                       2022-03-10              TGN 2022/94 

EPS bevakning AB                                       2022-03-21              TGN 2022/124 

Beslutet skickas till 

Gatuavdelningen   
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§ 63 Delegationsbeslut - Förvaltningschef  

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar  

att   godkänna redovisningen av delegationsbesluten.  

Bakgrund 

Följande delegationsbeslut redovisas för nämnden; 

Ombudgetering i investeringsbudgeten avfall 

Ombudgeteringar har gjorts i investeringsbudget för avfall ansvar 313400. Nytt 

projektnummer för Reinvestering sorteringsplatta blir 3913. 

 

Projekt 3913 får 325 000 kr i budget och hämtas från följande projekt: 

 Projekt 3807 Fastighetsnära insamling– 100 000 kr 

 Projekt 3808 Digital agenda avfall– 100 000 kr 

 Projekt 3809 Redskap lastmaskin – 50 000 kr 

 Projekt 3910 Containers – 75 000 kr 

Beslutet skickas till 

SBF-chef  
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§ 64 Delegationsbeslut - Arbetsutskottet  

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar 

att   godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

Bakgrund 

Följande delegationsbeslut redovisas för nämnden; 

 

Utredningsuppdrag till förvaltningen 

- Medborgarförslag - önskemål om belysning vid återvinningstationer   
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§ 65 Detaljplan för Svanen 10 m.fl. i Tranås tätort 

Diarienummer: TGN2022/166 

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar 

att     lämna följande yttrande över föreslagen detaljplan för Svanen 10 m.fl. i   

           Tranås tätort:  

 Skärmtaket ut mot Storgatan ska ha en höjd om minst 2,5 meter för att 

säkerställa framkomligheten för kommunala fordon samt driftfordon. 

 Gatan i direkt anslutning till Brunnsparken, nordväst om Svanen 10, ska 

vara allmän platsmark i form av gata, i syfte att säkerställa kommunal 

rådighet över gatan. 

 Gräns för kvartersmark ska ligga i höjd med den utskjutna entrén i syfte 

att säkerställa att entrén ligger på kvartersmark och att ytan har plats för 

cykelparkering.  

Jäv 

Mats Antonsson (KD) 

Bakgrund 

Förvaltningschef Patrik Karlsson redogör för ärendet.  

 

Karlsson berättar bland annat att planen möjliggör att restaurang och två 

bostäder kan byggas och att infarten vid Brunnsparken kan arrenderas till 

fastighetsägaren samt att oönskad parkering undanbedes.  

Motivering av teknik- och griftegårdsnämndens yttrande 

Nämnden anser att förtydliganden i detaljplanen behövs för att bland annat 

säkerställa framkomligheten för kommunala fordon samt att det finns ytor 

avsedda för cykelparkering.  

Beslutsunderlag 

- Granskningshandlingar – Detaljplan Svanen 10 m.fl. i Tranås tätort, inkl. 

plankarta, daterade 2022-04-14 

- Trafikbullerutredning, daterad 2022-02-24 

Beslutet skickas till 

Diariet och tillväxtavdelningen 


