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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

202-04-20 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 8 

Val av protokollsjusterare 

Tekniska utskottets beslut 

2 ( 19) 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

202-04-20 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 9 

Dagordning 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar att godkänna dagordningen . 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 

3 ( 19) 
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202-04-20 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 10 

lnformationsärenden 

- Lägesbilden på samhällsbyggnad 

Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren 

- Pågående projekt 

Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren och projektingenjör Klas Kronqvist 

- Budgetuppföljning nr I perioden jan- mars 2021 

Föredragande: Ekonom Maria Fredriksson 

4 ( 19) 

- Förvaltningens förslag till yttrande i samrådet om Vattenmyndigheternas förslag vattenför

valtning 2021-2027 

Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren 

- Pågående arbete med trädvård och biologisk mångfald- Lona ansökan till arbetet med slåt

terängar 

Föredragande: Gata/park-chef Anders Westermark och arbetsledare Renita Påsse 

- Information om uppdraget att kartlägga behovet av underhåll, reinvestering och investe

ring i det kommunala Va-nätet 2021-2025 

Föredragande: Gata/park-chef Anders Westermark och VA-chef Mikael Jonsson 

- Information om trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Strömsdalsvägen, Karlsborgsvägen, 

hamnområdet samt i Korsberga och Blikstorp 

Justerandes signatur 

Föredragande: Gata/park-chef Anders Westermark 

Information om fortsatt utbyggnad av GC-vägnätet under 2020 

Föredragande: Gata/park-chef Anders Westermark 

Utdrags bestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

202-04-20 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 11 

Beredningsärenden 

5 ( 19) 

- Förvaltningens förslag till yttrande angående Länsstyrelsen i Västra Götalands förslag till 

"Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten" ( dnr 2021-84) 

Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
202-04-20 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 12 

6 (19) 

2021-92 

Lokal trafikföreskrift 1497 2021: I om parkeringsavgifter i Hjo 
kommun 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar att anta ny lokal trafikföreskrift 1497 2021: I om parkeringsavgif
ter i Hjo kommun. Föreskriften träder i kraft 15 maj 2021. 

Sammanfattning 
Hjo kommun vill ha ytterligare verktyg för att kunna ordna trafiken, och öka omsättningen på 
parkeringsplatser i framförallt centrala delar, därför har kommunfullmäktige tagit beslut om 
omfattning på parkeringsavgifter i kommunen. Avgiften som är aktuell är 15 kronor per 
timme. Avgifterna kan komma att användas i andra lokala trafikföreskrifter i den utsträckning 
som föreskrivs. En lokal trafikföreskrift om parkeringsavgifter behöver antas. Polismyndig
heten har inget att invända. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-03-25. 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrifter om parkeringsavgifter i Hjo; 1497 2021: I. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
202-04-20 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 13 

7 (19) 

2021-92 

Upphävande av lokal trafikföreskrift 1497 20 I 0:060 om parke
ring på Hamngatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokal trafikföreskrift 1497 
20 I 0:060 om parkering på Hamngatan i Hjo. Föreskriften om upphävande har beteckningen 
1497 2021 :2. Föreskriften träder i kraft den I I maj 2021 . 

Sammanfattning 
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift om parkering på Hamngatan som behöver upphävas 
då andra parkeringsvillkor ska gälla på aktuell sträcka. En föreskrift om upphävandet behöver 
antas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-03-25. 
Hjo kommuns upphävande av lokal trafikföreskrift om parkering på Hamngatan i Hjo; 1497 
2021:2. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 14 

8 (19) 

2021-92 

Lokal trafikföreskrift 1497 2021 :3 om parkering högst 30 minu
ter på Hamngatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2021 :3 om parkering på Hamngatan i Hjo. Föreskriften träder i kraft I 5 maj 2021. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har sex parkeringsplatser på Hamngatan mellan Hjoån och Floragatan som före
slås vara tidsbegränsade till högst 30 minuters parkering alla dagar 9-18, och med villkor om 
användande av parkeringsskiva eller motsvarande. Syftet är att få ökad rotation på parkerings
platserna och öka tillgängligheten för kortare ärenden i området. Detta gynnar både handel 
och näringsidkare i området. Parkeringsplatserna har inte någon lokal trafikföreskrift, så där
för behöver en ny lokal trafikföreskrift antas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-03-25. 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Hamngatan i Hjo; 1497 2021 :3. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
202-04-20 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 15 

9 (19) 

2021-92 

Upphävande av lokal trafikföreskrift 1497 2020:35 om parkering 
på Magasinsgatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokal trafikföreskrift 1497 
2020:35 om parkering på Magasinsgatan i Hjo. Föreskriften om upphävande har beteckningen 
1497 2021 :5. Föreskriften träder i kraft den I I maj 2021. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift om parkering på Magasinsgatan som behöver upphä
vas då andra parkeringsvillkor ska gälla på aktuell sträcka. En föreskrift om upphävandet be
höver antas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-03-25. 
Hjo kommuns upphävande av lokal trafikföreskrift om parkering på Magasinsgatan i Hjo; 1497 
2021 :5. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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202-04-20 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 16 

10 (19) 

2021-92 

Lokal trafikföreskrift 1497 2021 :6 om parkering högst 30 minu
ter på Magasinsgatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av t rafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2021 :6 om parkering på Magasinsgatan i Hjo. Föreskriften träder i kraft den 15 maj 2021. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har ett antal parkeringsplatser på Magasinsgatan med riktning mot systembola
get som föreslås vara t idsbegränsade till högst 30 minuters parkering alla dagar 9-18, och 
med villkor om användande av parkeringsskiva eller motsvarande. Syftet är att få ökad rotat
ion på parkeringsplatserna och öka tillgängligheten för kortare ärenden . Detta gynnar både 
handel och näringsidkare i området. Parkeringsplatserna har inte någon lokal trafikföreskrift, 
så därför behöver en ny lokal trafikföreskrift antas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-04-14. 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Magasinsgatan i Hjo; 1497 2021 :6. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Ju sterandes signatur 6:x Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
202-04-20 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 17 

I I ( 19) 

2021-92 

Upphävande av lokal trafikföreskrift 1497 20 I 0:062 om stan
nande och parkering på Floragatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokal trafikföreskrift 1497 
20 I 0:062 om stannande och parkering på Floragatan i Hjo. Föreskriften om upphävande har 
beteckningen 1497 2021 :7. Föreskriften träder i kraft den 15 maj 2021. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Floragatans södra 
sida mellan hamnen och Hamngatan som behöver upphävas då andra parkeringsvillkor ska 
gälla på aktuell sträcka. En föreskrift om upphävandet behöver antas. Polismyndigheten har 
inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-04-14. 
Hjo kommuns upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Floragatan 
i Hjo; 1497 2021 :7. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur Utdrags bes tyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
202-04-20 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 18 

12 ( 19) 

2021-92 

Lokal trafikföreskrift 1497 2021 :8 om avgiftsplikt för parkering 
på Floragatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2021 :8 om avgiftsplikt för parkering på Floragatan i Hjo. Föreskriften träder i kraft 15 maj 
2021 . 

Sammanfattning 
Hjo kommun har ett antal parkeringsplatser på Floragatans södra sida mellan hamnen och 
Hamngatan där avgiftsplikt för parkering ska införas, och där syftet är att ordna trafiken. Av
giftsplikten kommer att gälla alla dagar 9-18 och avgiften blir 15 kronor per timme. En lokal 
trafikföreskrift om avgiftsplikt för parkering behöver antas. Polismyndigheten har inget att in
vända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-04-14. 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrifter om avgiftsplikt för parkering på Floragatan i Hjo; 1497 
2021 :8. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur Urdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
202-04-20 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 19 

13 ( 19) 

2021-92 

Lokal trafikföreskrift 1497 2021 :9 om avgiftsplikt för parkering 
på Floragatan, samt upphävande av lokal trafikföreskrift 1497 
20 I 0:065 om parkering på Floragatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2021 :9 om avgiftsplikt för parkering på Floragatan i Hjo, samt att upphäva lokal trafikföreskrift 
1497 20 I 0:065 om parkering på Floragatan i Hjo. Föreskriften träder i kraft 15 maj 2021. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har ett antal parkeringsplatser på Floragatans norra sida mellan hamnen och 
Hamngatan där avgiftsplikt för parkering ska införas, och där syftet är att ordna trafiken . Av
giftsplikten kommer att gälla alla. dagar 9-18 och avgiften blir 15 kronor per timme. En lokal 
trafikföreskrift om avgiftsplikt för parkering behöver antas, och som samtidigt upphäver den 
tidigare gällande trafikföreskriften om parkering på Floragatan. Polismyndigheten har inget att 
invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-04-14. 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrifter om avgiftsplikt för parkering på Floragatan i Hjo; 1497 
2021:9. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 20 

14 (19) 

2021-92 

Lokal trafikföreskrift 1497 2021: I 0 om avgiftsplikt för parkering 
på Magasinsgatan, samt upphävande av lokal trafikföreskrift 1497 
2020:30 om parkering på Magasinsgatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av t rafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2021: I 0 om avgiftsplikt för parkering på Magasinsgatan i Hjo, samt att upphäva lokal trafikfö
reskrift 1497 2020:30 om parkering på Magasinsgatan i Hjo. Föreskriften träder i kraft 15 maj 
2021. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har fyra parkeringsplatser på Magasinsgatan mot baksidan av Systembolaget där 
avgiftsplikt för parkering ska införas, och där syftet är att ordna trafiken . Avgiftsplikten kom
mer att gälla alla dagar 9-18 och avgiften blir 15 kronor per timme. En lokal trafikföreskrift 
om avgiftspl ikt för parkering behöver antas, och som samtidigt upphäver den tidigare gällande 
trafikföreskriften om parkering på Magasinsgatan. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-04-14. 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrifter om avgiftsplikt för parkering på Magasinsgatan i Hjo; 
1497 2021:10. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 21 

15 ( 19) 

2021-92 

Lokal trafikföreskrift 1497 2021: I I om avgiftsplikt för parkering 
på Magasinsgatan, samt upphävande av lokal trafikföreskrift 1497 
2020:29 om parkering på Magasinsgatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2021: 11 om avgiftsplikt för parkering på Magasinsgatan i Hjo, samt att upphäva lokal trafikfö
reskrift 1497 2020:29 om parkering på Magasinsgatan i Hjo. Föreskriften träder i kraft 15 maj 
2021. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har ett antal parkeringsplatser på Magasinsgatan riktning mot hamnen där av
giftsplikt för parkering ska införas, och där syftet är att ordna trafiken. Avgiftsplikten kommer 
att gälla alla dagar 9-18 och avgiften blir 15 kronor per timme. En lokal trafikföreskrift om 
avgiftsplikt för parkering behöver antas, och som samtidigt upphäver den tidigare gällande tra
fikföreskriften om parkering på Magasinsgatan. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-04-14. 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrifter om avgiftsplikt för parkering på Magasinsgatan i Hjo; 
1497 2021 : I I. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 22 

16 ( 19) 

2021-92 

Lokal trafikföreskrift 1497 2021: 12 om avgiftsplikt för parkering 
på Strömparterren, samt upphävande av lokal trafikföreskrift 
1497 2020:28 om parkering på Strömparterren 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2021: 12 om avgiftsplikt för parkering på Strömparterren i Hjo, samt att upphäva lokal trafik
föreskrift 1497 2020:28 om parkering på Strömparterren i Hjo. Föreskriften träder i kraft 15 
maj 2021. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har ett antal parkeringsplatser på Strömparterren riktning mot hamnen där av
giftsplikt för parkering ska införas, och där syftet är att ordna trafiken. Avgiftsplikten kommer 
att gälla alla dagar 9-18 och avgiften blir 15 kronor per timme. En lokal trafikföreskrift om 
avgiftsplikt för parkering behöver antas, och som samtidigt upphäver den tidigare gällande tra
fikföreskr iften om parkering på Strömparterren. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-04-14. 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrifter om avgiftsplikt för parkering på Strömparterren i Hjo; 
1497 2021:12. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justcrandes signatur Utdrags bestyrkande 
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17 ( 19) 

2021-92 

Upphävande av lokal trafikföreskrift 1497 2020: 13 om parkering 
på Strömparterren 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokal trafikföreskrift 1497 
2020: 13 om parkering på Strömparterren i Hjo. Föreskriften om upphävande har beteck
ningen 1497 2021: 13 . Föreskriften träder i kraft den 15 maj 2021. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift om parkering på Strömparterrens nedre del som 
behöver upphävas då andra parkeringsvillkor ska gälla på parkeringsplatserna. En trafikföre
skrift om upphävandet behöver antas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-04-14. 
Hjo kommuns upphävande av lokal trafikföreskrift om parkering på Strömparterren i Hjo; 
1497 2021:13. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Juscerandes signatur Utdrilgsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 24 

18 ( 19) 

2021-92 

Lokal trafikföreskrift 1497 2021 : 14 om avgiftsplikt för parkering 
på Strömparterren 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2021 : 14 om avgiftsplikt för parkering på Strömparterren i Hjo. Föreskriften träder i kraft 15 
maj 2021. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har ett antal parkeringsplatser på parkeringsplatsen Strömparterrens nedre del 
där avgiftsplikt för parkering ska införas, och där syftet är att ordna trafiken. Avgiftsplikten 
kommer att gälla alla dagar 9-18 och avgiften blir 15 kronor per t imme. En lokal trafikföre
skrift om avgiftsplikt för parkering behöver antas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-04-14. 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrifter om avgiftsplikt för parkering på Strömparterren i Hjo; 
1497 2021 : 14. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

202-04-20 
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KsTu § 25 

Anmälningsärenden 

- Inbjudan t ill årsstämma Leader Vättern I I maj 2021 

- Inbjudan till förbundsstämma Vätternvårdsförbundet 11 maj 2021 
- Remiss Strategi för Vättern inom Leader i kommande programperiod 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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