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Kommunstyrelsens tekniska utskott
Plats och tid

Sammanträdesrummet Öringen, Stadshuset, kl. 13.15 - 15.10

Besluti!.nde

Ledamöter

Tiänst2örande ersättare

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

Lars-Göran Svensson (S)

Övriga delogande

Svante Andren, samhällsbyggnadschef
Klas Kronqvist, projektingenjör § 43
Anders Westermark, chef gata/park/hamn
Mattias Wänerstig, trafikingenjör § 45-51
Maria Berg, verksamhetsutvecklare
Bo Adler, Fastighetschef § 43

Utses att justera

Kjell-Arne Green (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset 2019-09-03

Underskrifter

Sekreterare

~i]~_
(~_, r1 _ __

Paragrafer

41 - 52

0-~
\ -;---

Ma'ri•B:~
Ordförande _

_;\1,,-..,../
,:___
'

= Glad
Lars

t

....:,
_ '"===--"__,,,
::::...__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

/11

,--<

, _, ~M'.-;.~_,,:;,,.

~

/

)

L.,/~c/ . M,3

ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom publicering pi kommunens anslagstavla .
Organ

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdatum

2019-09-03

Protokollet publiceras

2019-09-05

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Hjo

Protokollet as ned

2019-09-26
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 41

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 § 42

Dagordning
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att godkänna dagordningen.

Justcrandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 43

lnformationsärenden
-

Lägesbilden på samhällsbyggnad
Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren

-

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

-

Undersökningen "Kritik på teknik
Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren

Utdrags bestyrkande
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 44

Beredningsärenden
- Tilläggsanslag om 1,2 mnkr till VA-verksamhetens investeringsbudget för inköp av
avvattningscentrifug (dnr 2018-155)
Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren
-

Ny avfallstaxa AÖS att träda i kraft den I januari 2020 (dnr 2019-170)
Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren, ordförande kommunstyrelsens tekniska
utskott Lars Glad

-

Ny förbundsordning för AÖS att träda i kraft den I januari 2020 (dnr 2019-169)
Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren, ordfarande kommunstyrelsens tekniska
utskott Lars Glad

Justcrandes signatur
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 45

2018-268

Lokal trafikföreskrift 1497 2019: 146 om parkering på Fisktorget
samt upphävande av lokal trafikföreskrift 1497 20 I 0:068 om
parkering på Fisktorget
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att:
-

anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 2019: 146 om parkering på Fisktorget i Hjo, samt

-

att upphäva lokal trafikföreskrift 1497 20 I0:068 om parkering på Fisktorget i Hjo.

Föreskriften träder i kraft den I oktober 2019.

Sammanfattning
Vid kontroll av trafikföreskrift 1497 20 I0:068 om parkering på Fisktorget i Hjo, har det
framkommit att det finns felaktigheter. Tidsbegränsningen är felaktig och det saknas paragraf
om parkeringsskiva eller motsvarande. Den aktuella föreskriften bör upphävas och ny
föreskrift antas. Polismyndigheten har inget att erinra.

Beslutsunderlag
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Fisktorget i Hjo; 1497 2019: 146

Skickas till
Samhällsbyggnad

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
2018-268

KsTu § 46

Lokal trafikföreskrift 1497 2019: 147 om parkering på Fisktorget
samt upphävande av lokal trafikföreskrift 1497 20 I 0:067 om
stannande och parkering på Fisktorget
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att:
-

anta ny lokal trafikföreskrift 14972019: 147 om parkering på Fisktorget i Hjo,

-

samt att upphäva lokal trafikföreskrift 1497 20 I0:067 om stannande och parkering på
Fisktorget i Hjo.

Föreskriften träder i kraft I oktober 2019.

Sammanfattning
Vid kontroll av trafikföreskrift 1497 20 I0:067 om stannande och parkering på Fisktorget i
Hjo, har det framkommit att det finns felaktigheter. Felaktighet består i att fordon inte får
parkeras. Den aktuella föreskriften behöver upphävas och en ny föreskrift behöver antas.
Polismyndigheten har inget att erinra.

Beslutsunderlag
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Fisktorget i Hjo; 14972019: 147

Skickas till
Samhällsbyggnad

Justerand es signatur
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 47

2018-268

Upphävande av lokal trafikföreskrift 1497 20 I 0:049 om
stannande och parkering på Sjögatan
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokal trafikföreskrift 1497
20 I0:049 om stannande och parkering på Sjögatan i Hjo. Föreskriften om upphävande har
beteckningen 1497 2019: 148. Föreskriften träder i kraft den I oktober 2019.

Sammanfattning
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Sjögatan som
behöver upphävas då trafikförhållandena har ändrats. Platsen ligger inom zonen för
områdesföreskrift parkering förbjuden . Polismyndigheten har inget att erinra.

Beslutsunderlag
Hjo kommuns upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Sjögatan i
Hjo kommun 1497 2019: 148

Skickas till
Samhällsbyggnad

Justcrandes signatur
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 48

2018-268

Upphävande av lokal trafikföreskrift 1497 20 I0:037 om
stannande och parkering på Trädgårdsgatan
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokal trafikföreskrift 1497
20 I0:037 om stannande och parkering på Trädgårdsgatan i Hjo. Föreskriften om upphävande
har beteckn ingen 1497 2019: 149. Föreskriften träder i kraft den I oktober 2019.

Sammanfattning
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Trädgårdsgatan som
behöver upphävas då trafikförhållandena har ändrats. Platsen ligger inom zonen för
områdesföreskrift parkering förbjuden. Polismyndigheten har inget att erinra.

Beslutsunderlag
Hjo kommuns upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på
Trädgårdsgatan i Hjo kommun 1497 2019: 149

Skickas till
Samhällsbyggnad

Justcrandes signatur
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 49

2018-268

Upphävande av lokal trafikföreskrift 1497 20 I0:038 om
parkering på Trädgårdsgatan
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokal trafikföreskrift 1497
20 I0:038 om parkering på Trädgårdsgatan i Hjo. Föreskriften om upphävande har
beteckningen 1497 2019: 150. Föreskriften träder i kraft den I oktober 2019.

Sammanfattning
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift om parkering på Trädgårdsgatan som behöver
upphävas då trafikförhållandena har ändrats. Det är inte längre tillåtet att parkera på sträckan.
Polismyndigheten har inget att erinra.

Beslutsunderlag
Hjo kommuns upphävande av lokal trafikföreskrift om parkering på Trädgårdsgatan i Hjo
kommun 1497 2019: 150

Skickas till
Samhällsbyggnad

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 50

2018-268

Lokal trafikföreskrift 1497 2019: 15 I om stannande och
parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på
Sandtorget
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497
2019: 151 om stannande och parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på
Sandtorget i Hjo. Föreskriften träder i kraft den I oktober 2019.

Sammanfattning
Hjo kommun har på Sandtorgets 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. Polismyndigheten har inget att erinra.

Beslutsunderlag
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade med
parkeringstillstånd på Sandtorget i Hjo kommun 1497 2019: 151

Skickas till
Samhällsbyggnad

Jusccrandes signatur
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 51

2018-268

Lokal trafikföreskrift 1497 2019: 152 om parkering på
Sandtorget samt upphävande av lokal trafikföreskrift 1497
20 I 0:046 om parkering på Sandtorget
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att
-

anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 2019: 152 om parkering på Sandtorget i Hjo,

-

samt att upphäva lokal trafikföreskrift 1497 20 I0:046 om parkering på Sandtorget i
Hjo.

Föreskriften träder i kraft den I oktober 2019.

Sammanfattning
Vid kontroll av trafikföreskrift ( 1497 20 I 0:046) om parkering på Sandtorget i Hjo har det
framkommit att det föreligger felaktigheter. Det saknas paragraf om användandet av
parkeringsskiva eller motsvarande. Den aktuella föreskriften behöver upphävas och en ny
föreskrift behöver antas. Polismyndigheten har inget att erinra.

Beslutsunderlag
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Sandtorget i Hjo; 1497 2019: 152

Skickas till
Samhällsbyggnad

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 52

Anmälningsärenden
- VSG protokoll 2019-06-14
- Förordnanden av parkeringsvakt i Hjo kommun

Ju nerandes signatur
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