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Kommunstyrelsens tekniska utskott
Plats och tid

Fullmäktigesalen, Stadshuset, kl. 13.15 - 15.00

Beslutande

ledamöter

Tiänst2örande ersättare

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

Ersättare saknas

Övriga delt:1gande

Svante Andren, samhällsbyggnadschef
Klas Kronqvist, projektingenjör
Anders Westermark, gata/parkchef
Mattias Wänerstig, trafikingenjör, §§ 32--40

Utses att justera

Kjell-Arne Green (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset 2020-08-25
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Lars Glad

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdatum

2020-08-25

Protokollet publiceras
Förvaringsplats för protokollet

2020-08-27

Stadshuset, Hjo

Protokollet tas ned

2020-09-18
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2020-08-25

Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 42

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

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 43

Dagordning
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att godkänna dagordningen med en smärre justering som innebär
att ärende nr 15 flyttas fram och läggs in före ärende nr I I.

Juster:111des signatur
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 44

lnformationsärenden
-

Lägesbilden på samhällsbyggnad
Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren

-

Pågående projekt
Föredragande: Samhäl/sbyggnadschef Svante Andren och Gata/parkchef Anders Westermark
samt Klas Kronqvist

Jus tcrandes signatur
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Utdragsbesty rkande
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 45

Beredningsärenden
Avfallshantering Östra Skaraborg, Avfallstaxa att gälla fr o m 2021-01-0 I

-

Föredragande: Ordförande Lars Glad och samhällsbyggnadschef Svante Andren
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 46

2020-19

Lokal trafikföreskrift 1497 2020:28 om parkering högst 2 timmar på Strömparterren
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497
2020:28 om parkering på Strömparterren i Hjo. Föreskriften träder i kraft 25 september
2020

Sammanfattning
Hjo kommun har ett antal parkeringsplatser på Strömparterren riktning mot hamnen som
föreslås vara tidsbegränsade t ill högst 2 timmar och med villkor om användande av parkeringsskiva eller motsvarande. Dessa parkeringsplatser har inte någon lokal trafikföreskrift. En
ny lokal trafikföreskrift behöver antas. Polismyndigheten har inget att invända.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2020-06-30 samt Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om
parkering på Strömparterren i Hjo; 1497 2020:28

Skickas till
Samhällsbyggnad

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 47

2020-19

Lokal trafikföreskrift 1497 2020:29 om parkering högst 2 timmar på Magasinsgatan
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497
2020:29 om parkering på Magasinsgatan i Hjo. Föreskriften träder i kraft 25 september 2020.

Sammanfattning
Hjo kommun har ett antal parkeringsplatser på Magasinsgatan riktning mot hamnen som föreslås vara tidsbegränsade till högst 2 timmar och med villkor om användande av parkeringsskiva eller motsvarande. Dessa parkeringsplatser har inte någon lokal trafikföreskrift. En ny
lokal trafikföreskrift behöver antas. Polismyndigheten har inget att invända.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2020-06-30 samt Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om
parkering på Magasinsgatan i Hjo; 1497 2020:29.

Skickas till
Samhällsbyggnad
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
KsTu § 48

2020-19

Lokal trafikföreskrift 1497 2020:30 om parkering högst 2 timmar på Magasinsgatan
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497
2020:30 om parkering på Magasinsgatan i Hjo. Föreskriften träder i kraft 25 september 2020.

Sammanfattning
Hjo kommun har fyra parkeringsplatser på Magasinsgatan riktning mot baksida av Systembolaget som föreslås vara tidsbegränsade till högst 2 timmar och med villkor om användande av
parkeringsskiva eller motsvarande. Dessa parkeringsplatser har inte någon lokal trafikföreskrift. En ny lokal trafikföreskrift behöver antas. Polismyndigheten har inget att invända.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2020-06-30 samt Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om
parkering på Magasinsgatan i Hjo; 1497 2020:30.

Skickas till
Samhällsbyggnad
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KsTu § 49

2020-19

Upphävande av lokal trafikföreskrift 1497 20 I 0:073 om stannande och parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Magasinsgatan
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokal trafikföreskrift 1497
20 I0:073 om stannande och parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Magasinsgatan i Hjo. Föreskriften om upphävandet har beteckningen 1497 2020:31. Föreskriften
träder i kraft 25 september 2020.

Sammanfattning
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade
med parkeringstillstånd på Magasinsgatan som behöver upphävas, då föreskriften innehåller
felaktigheter i position av plats, och hänvisningsfel i lagstödet. En ny trafikföreskrift om upphävandet behöver antas. Polismyndigheten har inget att invända.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2020-07-07 samt Hjo kommuns upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på
Magasinsgatan i Hjo; 1497 2020:31 .

Skickas till
Samhällsbyggnad
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KsTu § 50

2020-19

Lokal trafikföreskrift 1497 2020:32 om stannande och parkering
för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Magasinsgatan
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497
2020:32 om stannande och parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på
Magasinsgatan i Hjo. Föreskriften träder i kraft 25 september 2020.

Sammanfattning
Hjo kommun har på Magasinsgatan, vid moster Elins cafe och riktn ing mot hamnen en parkeringsplats för rörelseh indrade 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
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2020-07-07 samt Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om
stannande och parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Magasinsgatan i Hjo;
1497 2020:32.

Skickas till
Samhällsbyggnad
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:_I\ r-/J ~G

.

Utdragsbestyrkande

HJO

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-08-25

I I ( I I)

Kommunstyrelsens tekniska utskott
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Anmälningsärende
Inbjudan webbkonferens: Remiss från Miljödepartementet av "PM Kommunalt ansvar
för insamling och materialåtervinning av returpapper".

Juscerandes signatur

Utdragsbestyrkande

