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CJ HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-04-28 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Plats och tid 

Beslutande 

Fullmäktigesalen, Stadshuset, kl. 13.15 - 15.00 

Ledamöter 

Lars Glad (M), ordförande 

Anette Klang (M) 

Tiänste:örande ersättare 

Kjell Olsson (Kd) 
Kjell-Arne Green (S) 

Lennart Larsson (Sd) Ersättare saknas 

Övriga deltagande Svante Andren, samhällsbyggnadschef 
Anders Westermark, gata/parkchef 
Maria Fredriksson, ekonom §21 

Mattias Wänerstig, trafikingenjör, §§22-27 
Maria Berg, verksamhetsutvecklare 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Kjell-Arne Green (S) 

Stadshuset 2020-04-28 

Underskrifter 

'''"""" (~(lr~ ~ 
o,a,~,,. r·:n 

Lars Glad 

'"'"""~~r~b ell-Arne Green 

ANSLAG 
Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom publicerlng på. kommunens anslagstavla. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Protokollet publiceras 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

2020-04-28 

2020-04-29 
Förvaringsplats för proto-
kollet Stadshuset, Hjo 

Protokollet tas ned 

Paragrafer 19-28 

2020-05-21 

Sidan 

( I I) 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-28 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 19 

Val av protokollsjusterare 

Tekniska utskottets beslut 

2 (Il) 

Tekniska utskottet beslutar att utse Kjell-Arne Green (S) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 

Utdragsbestyrkande 



HJO SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-04-28 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 20 

Dagordning 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar att godkänna dagordningen . 

Justerandes signatur 

(cP- fl-/} -te; 
Utdrags bestyrkande 

3 ( I I) 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-28 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 21 

lnformationsärenden 

- Lägesbilden på samhällsbyggnad 

Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren 

- Pågående projekt 

4 ( 11) 

Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren och gata/parkchef Anders Westermark 

- Ekonomiskt läge 2020-2021 

Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren och ekonom Maria Fredriksson 

- AÖS pågående arbete med ny avfallsplan 

Föredragande: Tekniska utskottets ordförande Lars Glad 

Justerandes signatur 

~ ~ft ,-g 
Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-04-28 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 22 

Upphävande av lokal trafikföreskrift 1497 20 I 0:083 om 
parkering på Strömparterren 

Tekniska utskottets beslut 

5 ( 11) 

2020-19 

Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokal trafikföreskrift 1497 
20 I 0:083 om parkering på Strömparterren i Hjo. Föreskriften om upphävande har 
beteckningen 1497 2020: I I. Föreskriften träder i kraft 28 maj 2020. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift om parkering på Strömparterren som behöver 
upphävas då den innehåller felaktigheter. Det finns positionsfel finns i föreskriften och 
kartbilaga saknas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Lokal trafikföreskrift 1497 2020: I I om upphävande av föreskrift nummer 1497 20 I 0:83 om 
parkering på Strömparterren i Hjo. 

Skickas till 

Sam hälls byggnad 

Ju sterandes signatur 

GA: #~~G 
Utdrags bestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-04-28 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 23 

Upphävande av lokal trafikföreskrift 1497 20 I 0:071 om 
parkering på Strömparterren 

Tekniska utskottets beslut 

6 ( 11) 

2020-19 

Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokal trafikföreskrift 1497 
20 I 0:071 om parkering på Strömparterren i Hjo. Föreskriften om upphävande har 
beteckningen 1497 2020: 12 Föreskriften träder i kraft 28 maj 2020. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift om parkering på Strömparterren som behöver 
upphävas då den innehåller felaktigheter. Föreskrift om P-skiva saknas. Positionsfel finns i 
föreskriften och kartbilaga saknas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Lokal trafikföreskrift, 1497 2020: 12 om upphävande av föreskrift nummer 1497 20 I 0:71 om 
parkering på Strömparterren 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Jus~ signat~ ~ 4- , c;;:/ Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-04-28 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 24 

7 ( I I) 

2020-19 

Lokal trafikföreskrift 1497 2020: 13 om parkering 4 timmar på 
Strömparterren 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2020: 13 om parkering på Strömparterren i Hjo. Föreskriften träder i kraft 28 maj 2020. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har ett antal parkeringsplatser på Strömparterren som föreslås vara 
tidsbegränsade till 4 timmar och som inte har någon lokal trafikföreskrift. En ny lokal 
trafikföreskrift behöver antas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Strömparterren i Hjo; 1497 2020: 13 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur lA R-;A--G' 
Utdragsbesryrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-28 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 25 

Lokal trafikföreskrift 1497 2020: 14 om parkering på 
Strömparterren 

Tekniska utskottets beslut 

8 ( I I) 

2020- 19 

Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2020: 14 om parkering på Strömparterren i Hjo. Föreskriften träder i kraft 28 maj 2020. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har på Strömparterren en särskild anordnad parkeringsplats fö r tvåhjuliga 
motorcyklar utan sidvagn och tvåhjuliga mopeder klass I utan sidvagn som inte har någon 
lokal trafikföreskrift. En ny lokal trafikföreskrift behöver antas. Polismyndigheten har inget att 
invända. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Strömparterren i Hjo; 1497 2020: 14 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Juscerand(j\ fa /J 4 Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-04-28 

9 ( 11) 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 26 2020-19 

Lokal trafikföreskrift 1497 2020: 15 om påbud att köra i viss 
riktning på del av Magasinsgatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift 1497 
2020: 15 om påbud att köra i viss riktning på del av Magasinsgatan i Hjo. Föreskriften träder i 
kraft 28 maj 2020. 

Sammanfattning 
Vid kontroll av aktuell trafikföreskrift om påbud att köra i viss riktning på Magasinsgatan har 
det framkommit att det finns felaktigheter. Otydlighet i position och felaktighet i 
föreskriftstext. Den aktuella trafikföreskriften behöver upphävas och en ny trafikföreskrift 
behöver antas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om påbud att köra i viss riktning på del av Magasinsgatan 
i Hjo; 1497 2020: 15 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justcrandes signatur 

~ ,e-:/} ~<;:J 
Utdrags bestyrkande 



HJO SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-28 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 27 

I O ( 11) 

2020-19 

Lokal trafikföreskrift 1497 2020: 16 om stannande och parkering 
för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Strömparterren 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift 1497 
2020: 16 om stannande och parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på 
Strömparterren i Hjo. Föreskriften träder i kraft 28 maj 2020. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har på Strömparterren 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 
invända. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade med 
parkeringstillstånd på Strömparterren i Hjo; 1497 2020: 16 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justcra.ndcs signatur Utdragsbcstyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-28 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 28 

Anmälningsärende 

- Länsstyrelsens beslut om tillstånd till skyddsjakt efter storskarv 

- Inbjudan från Länsstyrelsen till dialog på temat "Robust vattenförsörjning- nu och i 

framtiden" 

Ju stcrandes signatur 

~ ? / /} r;:;/ 
Utdragsbestyrkande 

11 (Il) 


