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Kommunstyrelsens tekniska utskott
Plats och tid

Gata/parks lokaler Nolängsgatan 15, kl. 13.15 - 16.00

Beslutande

Ledamöter

TiänstR:Örande ersättare

Lars Glad (M), ordförande
Anette Klang (M)
Kjell Olsson (Kd)
Kjell-Arne Green (S)
Christina Milton (Sd)

Övriga delagande

Se sidan 2

Utses att justera

Kjell -Arne Green (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset 2019-04-02
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Lars Glad
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ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom publicering på kommunens anslagstavla.
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
Richard Bengtsson (M)
Britt- Marie Sjöberg (C)
Lars-Göran Svensson (S)
Svante Andren, samhällsbyggnadschef
John Hullberg, arbetsledare gata
Renita Påsse, arbetsledare park
Maria Fredriksson, ekonom
Mikael Jonsson, VA-chef
Mattias Wänerstig, trafiksäkerhetskonsult
Maria Berg, verksamhetsutvecklare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 16

Val av protokollsjusterare
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att utse Kjell-Arne Green (S) att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 17

Dagordning
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att godkänna dagordningen.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 18

lnformationsärenden
-

Lägesbilden på samhällsbyggnad
Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren

-

Pågående projekt
Föredragande: Gata/parkchef Anders Westermark, fastighetschef Bo Ad/er, projektingenjör Ronny
Keiva/1

-

Ekonomisk uppföljning perioden jan- mars 2019
Föredragande: Ekonom Maria Fredriksson

- Verksamhetsinformation Gata-/parkverksamheten
Föredragande: Gata/parkchef Anders Westermark

- Ny trafiklösning för parkeringsplatser Strömsdalsvägen
Föredragande: Gata/parkchef Anders Westermark
-

Revidering av verksamhetsområdet för allmänt VA i Hjo kommun
Föredragande: Va-chef Mikael Jonsson och samhällsbyggnadschef Svante Andren

- Ändrat mötesdatum TU 20190430
Föredragande: Orforande KsTu Lars Glad

Justerandes .signatur
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 19

Beredningsärenden
-

Svar på motion från Sverigedemokraterna angående utökad rening av avloppsvatten för att
skydda Vättern (dnr 2018-324)

Föredragande: Ordfcirande i Ks Tu Lars Glad
-

Förslag till VA-plan för Hjo kommun (dnr 2019-68)

Föredragande: VA-chef Mikael Jonsson och Samhällsbyggnadschef Svante Andren

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 20

2018-268

Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för
rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Stora Torget, samt
upphävande av lokal trafikföreskrift för rörelsehindrade med
parkeringstillstånd på gata mellan Stadshuset och Stora Torget.
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att:
anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 2019: 130, om stannande och parkering för
rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Stora Torget i Hjo,
samt att upphäva lokal trafikföreskrift ( 1497 20 I0:028) om stannande och parkering
för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på gata mellan Stadshuset och Stora
Torget i Hjo.

Sammanfattning
Vid kontroll av trafikföreskrift ( 1497 20 I0:028) om stannande och parkering för
rörelsehindrade med parkeringstillstånd på gata mellan Stadshuset och Stora Torget, har det
framkommit att det föreligger felaktigheter. Felaktigheterna i föreskriften består i hänvisning
till fel paragraf, samt otydlig platsbeskrivning. Därför behöver den aktuella föreskriften
upphävas och en ny trafikföreskrift antas.

Beslutsunderlag
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade med
parkeringstillstånd på Stora Torget i Hjo kommun 1497 2019: 130

Skickas till
Samhällsbyggnad

Utdragsbestyrkande

Justerandes/ ignatur
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 21

2018-268

Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för
rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Kyrkogatan
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497
2019: 131, om stannande och parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på
Kyrkogatan i Hjo

Sammanfattning
Hjo kommun har på Kyrkogatans norra sida en parkeringsplats för rörelsehindrade, som inte
har någon lokal trafikföreskrift. En lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för
rörelsehindrade med parkeringstillstånd behöver antas

Beslutsunderlag
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade med
parkeringstillstånd på Kyrkogatan i Hjo kommun 1497 2019: 131

Skickas till
Samhällsbyggnad

Utdrags bestyrkande

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 22

2018-268

Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för
rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Fisktorget
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497
2019: 132, om stannande och parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på
Fisktorget i Hjo

Sammanfattning
Hjo kommun har på Fisktorgets västra sida en parkeringsplats för rörelsehindrade som inte
har någon lokal trafikföreskrift. En lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för
rörelsehindrade med parkeringstillstånd behöver antas

Beslutsunderlag
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade med
parkeringstillstånd på Fisktorget i Hjo kommun, 1497 2019: 132

Skickas till
Samhällsbyggnad

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 23

2018-268

Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för
rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Regeringsgatan
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497
2019: 133, om stannande och parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på
Regeringsgatan i Hjo

Sammanfattning
På Regeringsgatans södra sida mellan Fisktorget och Hantverksgatan finns två
parkeringsplatser för rörelsehindrade som inte har någon lokal trafikföreskrift. En föreskrift
om stannande och parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd behöver antas

Beslutsunderlag
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade med
parkeringstillstånd på Regeringsgatan i Hjo kommun 14972019: 133

Skickas till
Samhällsbyggnad

Justerandes signab k
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 24

2018-268

Upphävande av lokal trafikföreskrift om påbud att köra i viss
riktning på gata mellan Stadshuset och Stora torget
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokal trafikföreskrift, 1497
20 I0:027, om påbud att köra i viss riktning på gata mellan Stadshuset och Stora torget i Hjo.
Föreskriften om upphävande har beteckningen 1497 2019: 134

Sammanfattning
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift om påbud att köra i viss riktning på gata mellan
Stadshuset och Stora torget som ska upphävas eftersom trafikförhållandena på platsen har
ändrats. Aktuell sträcka är inte längre skyltad som enkelriktad

Beslutsunderlag
Hjo kommuns upphävande av lokal trafikföreskrift om påbud att köra i viss riktning på gata
mellan Stadshuset och Stora torget i Hjo kommun, 1497 2019: 134

Skickas till
Samhällsbyggnad

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 25

2018-268

Upphävande av lokal trafikföreskrift om parkering vid Stora
torget
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokal trafikföreskrift, 1497
20 I0:026, om parkering vid Stora torget i Hjo. Föreskriften om upphävande har beteckningen
1497 2019:135

Sammanfattning
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift om parkering vid Stora torget som ska upphävas då
trafikförhållandena har ändrats. Parkeringsplatserna enligt föreskriften finns inte längre

Beslutsunderlag
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering vid Stora torget i Hjo kommun 1497
2019:135

Skickas till
Samhällsbyggnad

Justerandessil
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 26

2018-268

Upphävande av lokal trafikföreskrift om parkering vid Stora
torget
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokal trafikföreskrift, 1497
20 I0:079, om parkering vid Stora torget i Hjo. Föreskriften om upphävande har beteckningen
1497 2019:136

Sammanfattning
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift om parkering vid Stora torget i Hjo som ska
upphävas eftersom trafikförhållandena har ändrats. Tidsbegränsningen för parkeringstid har
ändrats från högst en timma till högst 30 min och platsbeskrivningen i gällande föreskrift är
otydlig.

Beslutsunderlag
Hjo kommuns upphävande av lokal trafikföreskrift om parkering vid Stora torget i Hjo
kommun 1497 2019: 136

Skickas till
Samhällsbyggnad

Juster:mdessignatur
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 27

2018-268

Lokal trafikföreskrift om parkering på Stora torget
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497
2019: 137, om parkering på Stora torget i Hjo

Sammanfattning
Vid kontroll av gällande föreskrifter om parkering på Stora torget har det visat sig att det
finns felaktigheter. De parkeringsplatser som anvisas via skyltning saknar föreskrift.

Beslutsunderlag
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Stora torget i Hjo; 14972019: 137

Skickas till
Samhällsbyggnad

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 28

2018-268

Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon inom
viss del av centrala Hjo
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497
2019: 138, om förbud mot trafik med fordon inom del av centrala Hjo

Sammanfattning
Det har sedan en tid tillbaka kommit synpunkter till förvaltningen om störande trafik under
kvällar och nätter i delar av centrala i Hjo. Trafikbuller, hög musik från fordon och avgaser
upplevs som mycket störande av boende och besökare. Förvaltningen föreslår därför att en
ny föreskrift antas där motortrafik i de centrala delarna av Hjo stad förbjuds alla dagar mellan
kl. 24.00 och 05.00

Beslutsunderlag
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon inom del av centrala
Hjo, 1497 2019:138

Skickas till
Sam hälls byggnad

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 29

Anmälningsärenden
-

Miljönämnden Östra Skaraborgs synpunkter vid remiss av VA-plan för Hjo kommun

- Vätternvårdsförbundets synpunkter vid remiss av VA-plan för Hjo kommun
- Tidans vattenvårdsförbunds synpunkter vid remiss av VA-plan för Hjo kommun

Justerandes
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