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2022-04-19 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 11 

Val av protokollsjusterare 

Tekniska utskottets beslut 

2 ( 10) 

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

Justcrandes signatur y #// · ~-
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 12 

Dagordning 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar att godkänna dagordningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

.:___t /-/! -G 
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2022-04-19 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 13 

lnformationsärenden 

- Studiebesök på Hjo kommuns avloppsreningsverk 
Föredragande: VA-chef Mikael Jonsson 

- Lägesbilden på samhällsbyggnad 
Föredragande: Gata/parkchef Anders Westermark 

- Pågående projekt 

4 (10) 

Föredragande: Projektingenjör Klas Kronqvist, planarkitekt Patrik /ge/ström och gata/parkchef 
Anders Westermark 

- Budgetuppföljning perioden jan- mars 2022 
Föredragande: Ekonom Maria Fredriksson 

- Redovisning av hastighetsmätningar i Hjo tätort 
Föredragande: Traf,kkonsult Magnus Svensson 

- AÅS utredning kring kommunernas ansvar för avfall 
Föredragande: Kvalitets- och hållbarhetsstrateg Annica Carter 

Justerandes signatur Utdragsbescyrkandc 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 14 

5 ( I 0) 

2022-11 

Upphävande av lokal trafikföreskrift 1497 20 I 0:048 om påbud 
att köra i viss riktning på Sjögatan. Föreskriften om upphävandet 
har beteckningen 1497 2022:4 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokala trafikföreskrifter 
1497 20 I 0:048 om påbud att köra i viss riktning på Sjögatan i Hjo. Föreskriften om upphä
vande har beteckningen 1497 2022:4. Föreskriften träder i kraft den 20 maj 2022. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift om påbud att köra i viss riktning på Sjögatan som 
behöver upphävas då andra trafikvillkor ska gälla på sträckan. En lokal trafikföreskrift om upp
hävandet behöver antas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2022-03-30 
Hjo kommuns upphävande av lokala trafikföreskrifter om påbud att köra i viss riktning på Sjö
gatan i Hjo; 1497 2022:4 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

:-VJ\· .,1-/.-A --c;J 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § I 5 

6 (10) 

2022-11 

Lokala trafikföreskrifter 1497 2022:5 om påbud att köra i viss 
riktning på del av Trädgårdsgatan och del av Sjögatan. 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta lokala trafikföreskrifter 1497 
2022:5 om påbud att köra i viss riktning på del av Trädgårdsgatan och del av Sjögatan i Hjo. 
Föreskriften träder i kraft den 20 maj 2022. 

Sammanfattning 
För att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten kommer Hjo kommun att enkel
rikta del av Trädgårdsgatan och del av Sjögatan. Påbudet blir tillåtelse att köra endast i sydlig 
och sydöstlig färdriktning. En lokal trafikföreskrift om påbud att köra i viss riktning på del av 
Trädgårdsgatan och del av Sjögatan behöver antas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2022-03-30 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrifter om påbud att köra i viss riktning på del av Trädgårds
gatan och del av Sjögatan; 1497 2022:5 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

Lf- kA-e 
'---" 
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KsTu § 16 
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2022-11 

Upphävande av lokala trafikföreskrifter 1497 20 I 0:055 om stan
nande och parkering på Repslagaregatan. Föreskriften om upp
hävandet har beteckningen 1497 2022:6 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att upphäva lokala trafikföreskrifter 
1497 20 I 0:055 om stannande och parkering på Repslagaregatan i Hjo. Föreskriften om upp
hävande har beteckningen 1497 2022:6. Föreskriften träder i kraft den 20 maj 2022. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har en lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Repslagaregatan 
som behöver upphävas då det finns felaktigheter i föreskriften. Sträckan är inom zonen för 
parkeringsförbud. En lokal trafikföreskrift om upphävandet behöver antas. Polismyndigheten 
har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2022-03-30 
Hjo kommuns upphävande av lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering på Repsla
garegatan i Hjo; 1497 2022:6 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ ?/1-4 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 17 2022-11 

Lokala trafikföreskrifter 1497 2022:9 om parkering på Mark
nadsgatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta lokal trafikföreskrift 1497 
2022:9 om parkering på Marknadsgatan i Hjo. Föreskriften träder i kraft den 27 april 2022 

Sammanfattning 
Hjo kommun har på Marknadsgatans östra sida med riktning mot Hjo gravkapell tre parke
ringsplatser som haft en t illfällig lokal trafikföreskrift. Förslaget är nu att permanenta villkoren 
och anta en ny lokal trafikföreskrift om parkering. 

Förslag på parkering högst 2 timmar i följd, med tidsbegränsningen vardagar utom vardag före 
sön- och helgdag mellan klockan 08:00 och 18:00. Parkeringsskiva eller motsvarande ska an
vändas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2022-03-30 
Hjo kommuns lokala t rafikföreskrift om parkering på Marknadsgatan i Hjo; 1497 2022:9 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Juster.indcs .signatur 

~ /_/.-/! --G} 
Utdrags bestyrkande 
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2022-11 

Lokala trafikföreskrifter 1497 2022: I 0 om påbud att köra i viss 
riktning på Repslagaregatan, samt upphävande av lokala trafikfö
reskrifter 1497 20 I 0:077 om påbud att köra i viss riktning på 
Repslagaregatan. 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta lokala trafikföreskrifter 1497 
2022: I O om påbud att köra i viss riktning på Repslagaregatan i Hjo, samt att upphäva lokala 
trafikföreskrifter 1497 20 I 0: 77 om påbud att köra i viss riktning på Repslagaregatan. Före
skriften träder i kraft den 28 april 2022. 

Sammanfattning 
Hjo kommun behöver anta en lokal trafikföreskrift om påbud att köra i viss riktning på Rep
slagaregatan, sträckan mellan Jönköpingsvägen och Vallgatan, samt upphäva den tidigare lokala 
trafikföreskriften om påbud att köra i viss riktning på Repslagaregatan, sträckan mellan Jönkö
pingsvägen och Vallgatan. Den nu gällande trafikföreskriften innehåller felaktigheter. Polismyn
digheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2022-03-30 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrifter om påbud att köra i viss riktning på Repslagaregatan i 
Hjo: 1497 2022: I 0 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justcrandes signatur Utd ragsbestyrkande 

~ fl,;l~d 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-04-19 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 19 
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2022-11 

Lokala trafikföreskrifter 1497 2022: I I om stannande och 
parkering inom område centrala Hjo, samt upphävande av Hjo 
kommuns lokala trafikföreskrifter 1497 2013:090 om stannande 
och parkering i centrala Hjo. 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta lokala trafikföreskrift 1497 
2022: I I om stannande och parkering inom område centrala Hjo, samt att upphäva Hjo 
kommuns lokala trafikföreskrifter 1497 2013:090 om stannande och parkering i centrala Hjo. 
Föreskriften träder i kraft den 20 maj 2022. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har inom centrala Hjo en områdesföreskrift gällande parkering förbjuden . Före
skriften behöver revideras då trafikförhållandena har ändrats. En ny lokal trafikföreskrift be
höver antas. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2022-03-30. 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering inom område centrala 
Hjo; 1497 2022: I I 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justcrandes signatur Utdrags bestyrkande 

rc._l\ _#.__/J,, 4 


