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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

202-08-10 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 37 

Val av protokollsjusterare 

Tekniska utskottets beslut 

2 (12) 

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

Justcrandf sign~,' ... ur , 

-\QI\ ?--- JJ ~(:;' 
Utdrags bcstyrkandc 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
202-08-10 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 38 

Dagordning 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar att godkänna dagordningen. 

Juster<1ndcs signatur , 
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Urdragsbestyrkande 
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HJO SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

202-08-10 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 39 

lnformationsärenden 

- Lägesbilden på samhällsbyggnad 

Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren 

- Pågående projekt 

Föredragande: Samhäl/sbyggnadschef Svante Andren och projektingenjör Klas Kronqvist 

- Översyn av prissättning industrimark 
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Föredragande: Tf samhä/lsbyggnadschef Stefan Swenson och verksamhetsutveck/are Maria Berg 

- Ekonomisk prognos för perioden jan- maj 2021 

Föredragande: Ekonom Maria Fredriksson 

- Bidrag från Naturvårdsverket till pilotanläggning läkemedelsrening vid 
avloppsreningsverket 

Föredragande: VA ingenjör Jesper Pettersson 

Utdragsbcstyrk:rnde 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

202-08-10 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 40 

Beredningsärenden 

- Ny förbundsordn ing 

Föredragande: Ordförande Ks Tu Lars Glad 

- Avfallstaxa, Avfallshantering Östra Skaraborg, ikraftträdande den I januari 2022 

Föredragande: Ordförande Ks Tu Lars Glad 
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- Samhällsbyggnadschefens förslag t ill försäljning av 3 ha av markområdet del av Åsen 5: I I i 

Grebban 

Föredragande: Tf samhällsbyggnadschef Stefan Swenson 

Utdragsbestyrkandc 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

202-08-10 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 41 2021-92 

Lokal trafikföreskrift 1497 2021 :23 om parkering högst 2 
timmar på Floragatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2021 :23 om parkering på Floragatan i Hjo. Föreskriften träder i kraft I september 2021. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har 6 parkeringsplatser på Floragatans norra sida mellan Magasinsgatan och 
Hamngatan som föreslås vara tidsbegränsade till parkering högst 2 timmar i följd, och med 
tidsbegränsning som gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan 8-18, och med 
villkor om användande av parkeringsskiva eller motsvarande. Trafikföreskriften ska gälla från 
I september till och med 3 I maj. En ny lokal trafikföreskrift om parkering på Floragatan 
behöver antas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-06-16 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Floragatan i Hjo; 1497 2021 :23 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justcrandcssi~ ,4-/) -G Utdragsbcstyrkande 
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202-08-10 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 42 2021-92 

Lokal trafikföreskrift 1497 2021 :24 om parkering på Floragatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2021 :24 om parkering på Floragatan i Hjo. Föreskriften träder i kraft I september 2021. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har fem parkeringsplatser på Floragatans södra sida mellan Magasinsgatan och 
Hamngatan som föreslås vara tidsbegränsade till parkering högst 2 timmar i följd, och med 
tidsbegränsning som gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan 8-18, och med 
villkor om användande av parkeringsskiva eller motsvarande. Trafikföreskriften ska gälla från 
I september till och med 31 maj. En ny lokal trafikföreskrift om parkering på Floragatan 
behöver antas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-06-09 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Floragatan i Hjo; 1497 2021 :24 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Urdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL 

202-08-10 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 43 

Lokal trafikföreskrift 1497 2021 :25 om parkering högst två 
timmar på Magasinsgatan 

Tekniska utskottets beslut 
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2021-92 

Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2021 :25 om parkering på Magasinsgatan i Hjo. Föreskriften träder i kraft I september 2021. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har fyra parkeringsplatser på Magasinsgatans västra sida, mot baksidan av 
Systembolaget som föreslås vara tidsbegränsade till parkering högst 2 timmar i följd, och med 
tidsbegränsning som gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan 8-18, och med 
villkor om användande av parkeringsskiva eller motsvarande. Trafikföreskriften ska gälla från 
I september till och med 31 maj. En ny lokal trafikföreskrift om parkering på Magasinsgatan 
behöver antas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-06-16. 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om på Magasinsgatan i Hjo; 1497 2021 :25 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Ucdragsbescyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

202-08-10 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 44 

Lokal trafikföreskrift 1497 2021 :26 om parkering på 
Magasinsgatan, östra sidan. 

Tekniska utskottets beslut 
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2021-92 

Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2021 :26 om parkering på Magasinsgatan i Hjo. Föreskriften träder i kraft I september 2021 . 

Sammanfattning 
Hjo kommun har parkeringsplatser på Magasinsgatans östra sida, riktning mot hamnen som 
föreslås vara tidsbegränsade till parkering högst 2 timmar i följd, och med tidsbegränsning 
som gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan 8-18, och med villkor om 
användande av parkeringsskiva eller motsvarande. Trafikföreskriften ska gälla från I 
september till och med 31 maj. En ny lokal trafikföreskrift om parkering på Magasinsgatan 
behöver antas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-06-16 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Magasinsgatan i Hjo; 1497 2021 :26. 

Skickas till 
Sam hälls byggnad 

U[dragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

202-08-10 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 45 

I O ( 12) 

2021-92 

Lokal trafikföreskrift 1497 2021 :29 om parkering för personbil 
med tillkopplad släpkärra på Strömparterrens nedre del 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2021 :29 om parkering för personbil med till kopplad släpkärra på Strömparterren i Hjo. 
Föreskriften träder i kraft I september 2021. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har fyra parkeringsplatser på Strömparterrens nedre del för personbil med 
tillkopplad släpkärra, som inte har någon gällande trafikföreskrift under perioden I september 
till och med 31 maj. Därför behöver en ny lokal trafikföreskrift om parkering för personbil 
med tillkopplad släpkärra antas. Trafikföreskriften ska gälla från I september till och med 31 
maj. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-06-16 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering för personbil med tillkopplad släpkärra 
på Strömparterren i Hjo; 1497 2021 :29 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

202-08-10 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 46 

Lokal trafikföreskrift 1497 2021 :27 om parkering högst två 
timmar på Strömparterrens östra sida 

Tekniska utskottets beslut 
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2021-92 

Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2021 :27 om parkering på Strömparterren i Hjo. Föreskriften träder i kraft I september 2021. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har parkeringsplatser på Strömparterrens östra sida, riktning mot hamnen som 
föreslås vara tidsbegränsade till parkering högst 2 timmar i följd, och med tidsbegränsning 
som gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan 8-18, och med villkor om 
användande av parkeringsskiva eller motsvarande. Trafikföreskriften ska gälla från I 
september till och med 31 maj. En ny lokal trafikföreskrift om parkering på Strömparterren 
behöver antas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-06-16. 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrifter om avgiftsplikt för parkering på Strömparterren i Hjo; 
1497 2021 :27 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Utdrags bestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

202-08-10 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 47 

Lokal trafikföreskrift 1497 2021 :28 om parkering högst två 
timmar på Strömparterrens nedre del 

Tekniska utskottets beslut 
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2021-92 

Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2021 :28 om parkering på Strömparterren i Hjo. Föreskriften träder i kraft I september 2021. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har parkeringsplatser på Strömparterrens nedre del som föreslås vara 
tidsbegränsade till parkering högst 2 timmar i följd , och med tidsbegränsning som gäller 
vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan 8-18, och med villkor om användande av 
parkeringsskiva eller motsvarande. Trafikföreskriften ska gälla från I september till och med 
31 maj. En ny lokal trafikföreskrift om parkering på Strömparterren behöver antas. 
Pol ismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021 -06-16 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Strömparterren i Hjo; 1497 2021 :28. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justcrandcs signat~ ~ A <'cd Utdragsbcstyrkande 


