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Kommunstyrelsens tekniska utskott
Plats och cid

Sammanträdesrummet Öringen, Stadshuset, kl. 13.15 - 15:45

Beslutande

ledamöter

Tiänst2örande ersättare

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

Övriga deltagande

Lars-Göran Svensson (S)
Svante Andren, samhällsbyggnadschef
Klas Kronqvist, projektingenjör § 32
Anders Westermark, chef gata/park/hamn
Magnus Svensson, trafiksäkerhetssamordnare
Eva Ulfenborg, socialchef§ 32
Mattias Wänerstig, trafikingenjör
Maria Berg, verksamhetsutvecklare

Utses att justera

Kjell-Arne Green (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset 2019-05-28
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Protokollet är justerat Justeringen har tlllkännagivits genom publicering pi kommunens anslagstavla.
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Sammanträdesdarum

2019-05-28

Protokollet publiceras

Förva rlngsp lats för protokollet
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 30

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

Utdragsbestyrkandc
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 31

Dagordning
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att godkänna dagordningen.

Justera.ndes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 32

lnformationsärenden
-

Lägesbilden på samhällsbyggnad
Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren

-

Pågående projekt
Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren, Gata/parkchef Anders Westermark och
Klas Kronqvist, projektingenjör

- Arbetet med AÖS nya avfallsplan
Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren
-

Rapport från Vätternvårdsförbundets årsstämma
Föredragande: Tekniska utskottets ordförande Lars Glad

-

Hastighetsmätning och tänkbara åtgärder på Änggatan
Föredragande: Gata/parkchef Anders Westermark och Trafikingenjör Mattias Wänerstig

- Trafiksituationen runt Guldkroksskolan
Föredragande: Gata/parkchef Anders Westermark och Trafikingenjör Mattias Wänerstig
-

Redovisning av från funktionsvariationsdialogen på kommunfullmäktige 24 april 2019
Föredragande: Socialchef Eva Ulfenborg
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 33

2018-268

Lokal trafikföreskrift om påbud att köra i viss riktning på del av
Strömsdalsvägen
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497
2019: 139, om påbud att köra i viss riktning på del av Strömsdalsvägen i Hjo.

Sammanfattning
Hjo kommun har för avsikt att enkelrikta Strömsdalsvägen, sträckan mellan Falköpingsvägen
och Ringvägen. Strömsdalsvägen kommer att smalnas av och trottoarerna på båda sidor av
sträckan kommer att breddas. Detta kommer att öka trafiksäkerheten och framkomligheten
för oskyddade trafikanter. Polismyndigheten har inget att erinra.

Beslutsunderlag
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om påbud att köra i viss riktning på del av Strömsdalsvägen i Hjo 1497 2019: 139

Skickas till
Samhällsbyggnad

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 34

2018-268

Upphävande av lokal trafikföreskrift om parkering på Kyrkogatan
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokal trafikföreskrift, 1497
20 I0:029, om parkering på Kyrkogatan i Hjo. Föreskriften om upphävande har beteckningen
1497 2019: 140.

Sammanfattning
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift om parkering på Kyrkogatan som behöver upphävas
då trafikförhållandena har ändrats. Parkeringsplatserna enligt aktuell föreskrift finns inte
längre. Polismyndigheten har inget att erinra.

Beslutsunderlag
Hjo kommuns upphävande av lokala trafikföreskrift om parkering på Kyrkogatan i Hjo 1497
2019: 140.

Skickas till
Samhällsbyggnad

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 35

2018-268

Upphävande av lokal trafikföreskrift om parkering på Kyrkogatan
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokal trafikföreskrift, 1497
20 I0:030, om parkering på Kyrkogatan i Hjo. Föreskriften om upphävande har beteckningen
14972019: 141.

Sammanfattning
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift om parkering på Kyrkogatan som behöver upphävas
då trafikförhållandena har ändrats. Den angivna positionen är felaktig och det saknas bestämmelse om parkeringsskiva eller motsvarande. Polismyndigheten har inget att erinra.

Beslutsunderlag
Hjo kommuns upphävande av lokal trafikföreskrift om parkering på Kyrkogatan i Hjo kommun 1497 2019:141

Skickas till
Samhällsbyggnad

Justerandcs signatur
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 36

2018-268

Upphävande av lokal trafikföreskrift om parkering på Kyrkoga- tan
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokal trafikföreskrift 1497
20 I0:081 om parkering på Kyrkogatan i Hjo. Föreskriften om upphävande har beteckningen
1497 2019:142.

Sammanfattning
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift om parkering på Kyrkogatan som behöver upphävas
då trafikförhållandena har ändrats. Den angivna positionen är felaktig och det saknas bestämmelse om parkeringsskiva eller motsvarande Polismyndigheten har inget att erinra.

Beslutsunderlag
Hjo kommuns upphävande av lokal trafikföreskrift om parkering på Kyrkogatan i Hjo kommun 14972019:142

Skickas till
Sam hälls byggnad
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 37

2018-268

Lokal trafikföreskrift om parkering på Strömsdalsvägen
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift 1497
2019: 143 om parkering på Strömsdalsvägen i Hjo.

Sammanfattning
Hjo kommun har anlagt parkeringsplatser på Strömsdalsvägens norra sida mellan Falköpingsvägen och Ringvägen. Förvaltningen föreslår därför att en ny föreskrift antas. Polismyndigheten har inget att erinra.

Beslutsunderlag
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Strömsdalsvägen i Hjo; 1497 2019: 143

Skickas till
Samhällsbyggnad

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 38

2018-268

Lokal trafikföreskrift om parkering på Torggatan mellan Stora
torget och Trädgårdsgatan
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift 1497
2019: 144 om parkering på Torggatan, mellan Stora torget och Trädgårdsgatan i Hjo.

Sammanfattning
Vid kontroll av gällande trafikföreskrifter på Torggatan i Hjo kommun, har det konstaterats
att det saknas trafikföreskrift för tre parkeringsplatser på Torggatans norra sida mellan Stora
torget och Trädgårdsgatan. En lokal trafikföreskrift om parkering behöver antas. Polismyndigheten har inget att erinra.

Beslutsunderlag
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Torggatan i Hjo; 1497 2019: 144

Skickas till
Samhällsbyggnad

Utdrags bestyrkande
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 39

2018-268

Lokal trafikföreskrift om parkering på Kyrkogatan
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497
2019: 145 om parkering på Kyrkogatan i Hjo.

Sammanfattning
Vid kontroll av gällande trafikföreskrifter på Kyrkogatan i Hjo kommun, har det framkommit
att det föreligger felaktigheter. Aktuella parkeringsplatser har ingen gällande föreskrift. Förvaltningen föreslår därför att en ny föreskrift antas. Polismyndigheten har inget att erinra.

Beslutsunderlag
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Kyrkogatan i Hjo; 14972019: 145

Skickas till
Samhällsbyggnad
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Anmälningsärenden
- VSG protokoll 2019-02-22
- Beslut Länsstyrelsen om allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun

Utdragsbestyrkande
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