
HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-09 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Plats och tid 

Besluunde 

Övriga delagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Unders krifter 

Sammanträdesrummet öringen, stadshuset, kl. 13.15 - 16.00 

Ledamöter 

Lars Glad (M), ordförande 

Björn Jähnke (M) 
Kjell Olsson (Kd) 

Kjell-Arne Green (S) 

Vakant (Sd) 

Lars-Göran Svensson (S) 

Stefan Swenson, Tf. samhällsbyggnadschef 

Anders Westermark, gata/parkchef§ 55 
Renita Påsse, arbetsledare park § 55 

Mattias Wänerstig, trafikingenjör §§ 56-58 

Maria Fredriksson, ekonom § 55 

Maria Berg, verksamhetsutvecklare 

Kjell-Arne Green (S) 

Stadshuset 2021-1 1-09 

Tiänste:örande ersättare 

Richard Bengtsson (M) 

Paragrafer 53 _ 59 

Sidan 

I (8) 
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0rdförande _M_.:. a,.__rL~-Be~rL•g-~----===~=------------------------

Lars Glad 
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/iell-Arne Green / 

ANSLAG 
Protokollet är justerat Justeringen h,1r tillkännagivits genom publicering på kommunens ans lagstav la. 
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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
202-11-09 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 53 

Val av protokollsjusterare 

Tekniska utskottets beslut 

2 (8) 

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

Juste r:,ndes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
202-11-09 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 54 

Dagordning 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar att godkänna dagordningen . 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

3 (8) 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
202-11-09 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 55 

lnformationsärenden 

- Lägesbilden på samhällsbyggnad 

4 (8) 

Föredragande: Tf samhällsbyggnadschef Stefan Swenson och gata/parkchef Anders Westermark 

- Pågående projekt 

Föredragande: Tf samhällsbyggnadschef Stefan Swenson och gata/parkchef Anders Westermark 

- Markanvisning och exploateringsavtal 

Föredragande: Verksamhetsutveck/are Maria Berg 

- Tillgänglighetsanpassning och upprustning av lekplats i Stadsparken 

Föredragande: Gata/parkchef Anders Westermark och arbetsledare park Renita Påsse 

- Budgetuppföljning perioden jan- akt 2021 

Föredragande: Ekonom Maria Fredriksson 

Ju sterandcs signatur Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
202-11-09 

5 (8) 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 56 2021-92 

Upphävande av lokal trafikföreskrift 1497 2020:8 om parkering 
på Bangatan. 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokal trafikföreskrift 1497 
2020:8 om parkering på Bangatan i Hjo. Föreskriften om upphävande har beteckningen 1497 
2021 :34 Föreskriften träder i kraft 9 december 2021 . 

Sammanfattning 
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift om parkering på Bangatan som behöver upphävas 
då det på en av parkeringsplatserna ska anläggas en parkeringsplats för rörelsehindrade. En ny 
trafikföreskrift om upphävandet behöver antas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-10-19 
Hjo kommuns upphävande av lokal trafikföreskrift om parkering på Bangatan i Hjo; 1497 
2021 :34 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandcs signatur 
n / ,· i\, ~~ /J ---....1'\ / ~ ~ "7 ~ 

Utdragsbestyrkandc 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
202-11-09 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 57 

6 (8) 

2021-92 

Lokal trafikföreskrift 1497 2021 :35 om parkering på Bangatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2021 :35 om parkering på Bangatan i Hjo. Föreskriften träder i kraft den 9 december 2021. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har på Bangatans västra sida utanför lca ett antal parkeringsplatser som saknar 
lokala trafikföreskrifter, då en omfördelning har gjort att två av parkeringsplatserna numera 
är en parkeringsplats för rörelsehindrade. En lokal trafikföreskrift om parkering behöver 
antas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-10-19 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Bangatan i Hjo; 1497 2021 :35 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justcrandcs signatur Utdragsbcstyrkandc 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
202-11-09 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 58 

7 (8) 

2021-92 

Lokal trafikföreskrift 1497 2021 :36 om stannande och parkering 
för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Bangatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2021 :36 om stannande och parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Bangatan 
i Hjo. Föreskriften träder i kraft den 9 december 2021 . 

Sammanfattning 
Hjo kommun har på Bangatans västra sida utanför ingången till lca anlagt 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 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2021-10-19 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade med 
parkeringstillstånd på Bangatan i Hjo; 1497 2021 :36. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Jus tcrandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ ,/ !:!- ;f -?} 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

202-11-09 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 59 

Anmäl ni ngsären den 

8 (8) 

- Remiss Västra Götalandsregionen "Regional transportinfrastrukturplan 2022-2033" samt 

inbjudan till remisskonferens den I O december 2021. 

- Nytt digitalt informationsmaterial om Vättern: https:// vatternliv.se. 

- Enkät Vätternvårdsförbundet inför förbundets revidering av Vattenvårdsplanen för 

Vättern. 

- Samhällsbyggnadschefens yttrande i avgränsningssamråd bergtäkt Skarpås. 

- Remiss Miljödepartementet avseende vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram 

Södra Östersjön och Västerhavet för regeringens prövning 

- Remiss Miljödepartementet avseende vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för 

regeringens prövning. 

Justerc1n des signa.tur Utdragsbestyrkande 

t:J~ ~:_/f-a 


