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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 37 

Val av protokollsjusterare 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar att utse Pierre RobertRyden (S) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 38 

Dagordning 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar att godkänna dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 39 

Informationsärenden 

- Lägesbilden på samhällsbyggnad 

Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren 

- Pågående projekt 

4 (14) 

Föredragande: Gata/parkchef Anders Westermark, fastighetschef Bo Adler, gata/park chef Anders 
Westermark 

- Information om arbetet med Va-plan för Hjo kommun 

Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren, Va-chef Mikael Jonsson 

- Information om gemensam vattenplan för Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner 

Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren 

- Information om arbetet med legalisering av dammen vid Stämmorna, Mullsjön 

Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren 

- Ekonomisk uppföljning för perioden januari till november 20 18 

Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren och ekonom Maria Fredriksson 

justerandes signatur 

bA t----- Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 40 

Beredningsärenden 
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Förvaltningens återrapportering kring åtgärder med anledning av trafiksituationen kvällar i 
nätter, dnr 20 18-200 

Revidering av avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn, dn r 20 15-226 

Ansökan om särskilt driftsbidrag Äskelids vägförening, dn r 20 18-269 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KsTu § 41 2018-268 

Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Linnegatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2018: l 14, om stannande och parkering på Linnegatan. 

Sammanfattning 
På Linnegatans södra sida från korsningen Vinkelgatan/Linnegatan till korsningen 
Marknadsgatan/Linnegatan parkerar bilar trots att det är parkering förbjuden enligt gällande 
områdesföreskrift. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill göra ett förtydligande med föreskrift 
om parkering förbjuden och vägmärke parkering förbjuden på denna sträcka. 
För att förtydliga och öka framkomligheten och höja trafiksäkerheten föreslår förvaltningen 
att det ska vara parkering förbjuden på Linnegatans södra sida från korsningen 
Vinkelgatan/Linnegatan till korsningen Marknadsgatan/Linnegatan. Polismyndigheten har i sitt 
yttrande inget att erinra mot denna trafikföreskrift. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om stannande och parkering på Linnegatan i Hjo 
kommun, 1497 2018: l 14 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur 

6 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 42 

Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på för 
rörelsehindrad med parkeringstillstånd på Redarvägen 

Tekniska utskottets beslut 
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2018-268 

Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
20 18: l 15, om stannande och parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på 
Redarvägen i Hjo. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har anlagt en parkeringsplats för rörelsehindrade personer på Redarvägen i 
anslutning till förskolan Skutan. En lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för 
rörelsehindrade med parkeringstillstånd behöver upprättas. Polismyndigheten har inget att 
erinra mot denna trafikföreskrift. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade med 
parkeringstillstånd på Redarvägen i Hjo kommun 1497 20 18: 115 

Skickas till 
Sam hällsbyggnad 

Justerandes signatur 

{_~ (~· 
Utdragsbestyrkande 
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KsTu § 43 

Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för 
rörelsehindrad med parkeringstillstånd på Magasinsgatan 

Tekniska utskottets beslut 
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2018-268 

Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
20 18: l 16, om stannande och parkering för rörelsehindrad på Magasinsgatan. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har två parkeringsplatser för rörelsehindrade på Magasinsgatan i anslutning till 
fastigheten Åran 2. Enligt uppgifter används platserna för långtidsparkering och hindrar 
därmed övriga rörelsehindrade att utnyttja platserna för tidsmässigt kortare ärenden. 
Förvaltningen föreslår att parkering ska vara tillåten i högst två timmar på dessa 
parkeringsplatser. Polismyndigheten har inget att erinra mot denna trafikföreskrift. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade med 
parkeringstillstånd på Magasinsgatan i Hjo kommun 1497 20 18: 116 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur 

~ ('~ 
Utdragsbestyrkande 
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KsTu § 44 2018-268 

Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för 
rörelsehindrad med parkeringstillstånd på Nygatan, samt 
upphävande av lokal trafikföreskrift för rörelsehindrad med 
parkeringstillstånd på Nygatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att: 

anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 2018: l 17, om stannande och parkering för 
rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Nygatan i Hjo, 

samt att upphäva lokal trafikföreskrift, 1497 20 l 0:075, om stannande och parkering 
för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Nygatan i Hjo. 

Sammanfattning 
Vid kontroll av trafikföreskrift ( 1497 20 l 0:075) om stannande och parkering för 
rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Nygatan, har det framkommit att det föreligger 
felaktigheter. Därför behöver den aktuella föreskriften upphävas och en ny föreskrivas. 
Polismyndigheten har inget att erinra mot ovanstående. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade med 
parkeringstillstånd på Nygatan i Hjo kommun 1497 2018: l 17 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KsTu § 45 

l o (14) 

2018-268 

Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Nygatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokal trafikföreskrift, 1497 
20 l 0:074, om stannande och parkering på Nygatan i Hjo. Föreskriften om upphävande har 
beteckning 1497 2018: l 18 

Sammanfattning 
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift 1497 20 l 0:074 om stannande och parkering på 
Nygatan som behöver upphävas, då trafikförhållandena på Nygatan har ändrats. 
Polismyndigheten har inget att erinra mot att denna trafikföreskrift upphävs. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Nygatan i 
Hjo kommun 1497 2018: 118 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur 

GA· (L Utdragsbestyrkande 
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KsTu § 46 2018-268 

Lokal trafikföreskrift om gångfartsområde på del av Kyrkogatan, 
del av Torggatan, del av Tunnbindaregränd samt Stora Torget, 
samt upphävande av tillfällig lokal trafikföreskrift om 
gångfartsområde på Stora Torget 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att: 

anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 2018: 119, om gångfartsområde på del av 
Kyrkogatan, del av Torggatan, del av Tunnbindaregränd samt Stora Torget i Hjo, 

samt att upphäva tillfällig lokal trafikföreskrift ( 1497 20 l l :085) om gångfartsområde 
på Stora Torget. 

Sammanfattning 
Vid kontroll av tillfällig lokal trafikföreskrift ( 1497 20 Il :085) om gångfartsområde på Stora 
Torget, har det framkommit att det föreligger felaktigheter. Därför behöver den aktuella 
tillfälliga lokala trafikföreskriften upphävas och en ny lokal trafikföreskrift behöver föreskrivas. 
Polismyndigheten har inget att erinra mot ovanstående. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om gångfartsområde på del av Kyrkogatan, del av 
T orggatan, del av Tunnbindaregränd samt Stora Torget i Hjo; 1497 2018: l 19 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

justerande(;;!\' (j__ Utdragsbestyrkande 
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KsTu § 47 

Lokal trafikföreskrift om parkering på Viktoriagatan 

Tekniska utskottets beslut 
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2018-268 

Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
20 18: 120, om parkering på Viktoriagatan i Hjo. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har anlagt parkeringsplatser på Viktoriagatans båda sidor mellan Sturegatan och 
Vasagatan. Förvaltningen föreslår därför att en ny föreskrift antas. Polismyndigheten har inget 
att erinra mot denna trafikföreskrift. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Viktoriagatan i Hjo; 1497 2018: 120 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Utdragsbestyrkande 
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KsTu § 48 2018-268 

Lokal trafikföreskrift om påbud att köra i viss riktning på 
Viktoriagatan, samt upphävande av lokal trafikföreskrift om 
påbud att köra i viss riktning på Viktoriagatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att: 

anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 20 18: 121, om påbud att köra i viss riktning på 
Viktoriagatan i Hjo, 

samt att upphäva lokal trafikföreskrift ( 1497 20 l 0:03 3) om påbud att köra i viss 
riktning på Viktoriagatan i Hjo. 

Sammanfattning 
Vid kontroll av lokal trafikföreskrift ( 1497 20 l 0:033) om påbud att köra i viss riktning på 
Viktoriagatan, har det framkommit att det föreligger felaktigheter. Därför behöver den 
aktuella lokala trafikföreskriften upphävas och en ny lokal trafikföreskrift behöver föreskrivas. 
Polismyndigheten har inget att erinra mor ovanstående. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om påbud att köra i viss riktning Viktoriagatan i Hjo; 
1497 20 18: 121 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KsTu § 49 

Upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande och 
parkering på Viktoriagatan 

Tekniska utskottets beslut 
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2018-268 

Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokal trafikföreskrift, 1497 
20 l 0:034, om stannande och parkering på Viktoriagatan i Hjo. Föreskriften om upphävande 
har beteckningen 1497 2018: 122. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift, 1497 20 l 0:034, om stannande och parkering på 
Viktoriagatan som behöver upphävas, då trafikförhållandena har ändrats. Polismyndigheten 
har inget att erinra mot upphävande av ovan trafikföreskrift. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på 
Viktoriagatan i Hjo kommun 1497 20 18: 122 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


