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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

2010-06-14
Kommunstyrelsens tekniska utskott

p"t",hti,

Stadshuset, sammanträdesrum Siken kl 13 :20 - 15 .15

Beslutande

LedamOter

Tjänstgörande ersättare

Tore Nolberger (M) ordförande
Lars Newman (Kd)
Pierre Ryden (S)

Övriga deltagande

Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef
Annica Carter, utredningssekreterare § 23 -24
Håkan Karlsson, arbetsingenjör § 25-26
Mikael Jonsson § 23
Tony Wilgotson, ekonom § 23
Britt Ajnemark, sekreterare

Utses att justera

Pierre Ryden

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 20 l 0-06-14

Underskrifter
Paragrafer

§ 22-28

Sekreterare

Ordförande

Justerare
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ANS LAG/BEVIS
Protokonet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammantrådesdatum

20 10-06-14

Datum !ör
anslags uppsattande

2010-06-15

FOrvarlngsplats
lör protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

~. ~
Britt Ajnemark

Datum !ör
anslags nedtagande
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Sammanträdesdatum

2010-06-14
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Tu § 22
Dagordning
Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet beslutar att godkänna förslaget till dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-14
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Tu §23
Informationsärenden
Ekonomisk redovisning, budgetuppföljning för perioden januari till mars 2010.
Föredragande: ekonom Tony Wilgotsson

Förvaltningens svar på remiss från MÖS - Policy för handläggning av klagomål
på kajor och andra fåglar.
Föredragande: utredningssekreterare Annica Carter

Lägesbilden Samhällsutveckling
Föredragande: samhällsutvecklingschej Calle Eliasson

Lägesbilden inom VA-verksamheten
Föredragande: driftingenjör Mikael Jonsson

Justerandes signatur

Utdragsbeslyrkande
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2010-06-14
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Tu § 24
Diskussionsärende

Målplanering för år 2011
Föredragande: Annica earter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanlrädesdalum

2010-06-14
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Tu § 25
Revidering av lokala trafikföreskrifter
Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet beslutar i sin egenskap av trafiknämnd att antaga omskrivna
lokala trafikföreskrifter enligt bifogad förteckning över omskrivning av lokala
trafikföreskrifter (LTF)
Bakgrund

Transportstyreisen har på uppdrag av regeringen upprättat en rikstäckande databas
för landets trafikföreskrifter (RDT). Från 1 juli 2010 ska databasen innehålla alla
slag av trafikföreskrifter som är uppräknade i förordningen (2007:231) om
elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.
Dessa trafikföreskrifter skall vara skrivna enligt trafikförordningen (1998:1276).
Detta innebär att äldre nu gällande trafikföreskrifter måste skrivas om. De
föreslagna omskrivningarna innebär ingen förändring i sak utan endast en
anpassning till lagrummet i trafikförordningen.

Bilagor

Förteckning över omskrivning av lokala trafikföreskrifter (LTF)
Delges

Arbetsingenjör Håkan Karlsson

Justerandes signatur
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L

Uldragsbestyrkande
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Sammanträdesda!um
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Tu § 26
Införande av parkeringsskiva
Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet beslutar i sin egenskap av trafiknämnd att uppdra åt ansvarig
tjänsteman att ta fram förslag till förändrade lokala trafikföreskrifter för införande
av parkeringsskiva på kommunens tidsbegränsade parkeringsplatser, samt att
sända förslaget på remiss till polismyndigheten.
Bakgrund

Att införa krav på att parkeringsskiva används vid parkering på kommunens
tidsbegränsade parkeringsplatser kommer avsevärt att effektivisera och underlätta
parkeringsövervakningen. De platser som föreslås bli aktuella är Strömparterren,
Kv. Åran, Stora torget, Regeringsgatan, Kyrkogatan samt Trädgårdsgatan.

Delges

Arbetsingenjör Håkan Karlsson

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-14

Kommunsty"elsens tekniska utskott

Tu § 27

2006-89

Samråd vid upprättande av detaljplan för del av Fågelås-Spakås 1:1
m.fl.
Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet beslutar att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att
samordna ett gemensamt yttrande i ärendet "Samråd vid upprättande av detaljplan
för del av Fågelås-Spakås 1:1 m. fl. "
Bakgrund

Kommunstyrelsen avser att upprätta detaljplan för del av fastigheten FågelåsSpakås 1: 1 m. fl. i Hjo kommun. Planens syfte är att möjliggöra byggande av
bostäder i området. Planområdet ligger utmed Vätterstranden ca 2,5 km söder om
Hjo centrum. Samrådstid: 2010-06-14 till 2010-07-04.
Kommunstyrelsen ger i normala fall förvaltningen uppdrag. Pga brådskande
handläggning behöver förvaltningen dock få i uppdrag att snarast påbörja ett
remissvar. Remissvaret ska ta hänsyn till de olika verksamheternas synpunkter på
förslaget till detaljplan för Fågelås-Spakås 1: 1 m.fl.
Handlingar

Samråd angående upprättande av detaljplan för del av Fågelås-Spakås 1: 1 m.fl.
Delges

Kommunchefen

Justerandes signatur

1/

Utdragsbestyrkande
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Samman!rädesdatum

2010-06-14

Kommunstyrelsens tekniska utskott
Tu § 28

Lars Newman, som flyttar från Hjo kommun, tackar för sin tid i tekniska utskottet.
Tore Nolberger och Pierre Ryden önskar Lars Newman lycka till och tackar för
gott samrnarbete.

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande

