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Ärendelista 2017-09-27

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 3 Lokal trafikföreskrift om begränsad 
hastighet på Skolgatan i Virserum

2017/102

§ 4 Lokal trafikföreskrift om parkering på 
Västra Långgatan i Hultsfred (västra 
sidan)

2017/103

§ 5 Lokal trafikföreskrift om parkering på 
Västra Långgatan i Hultsfred (östra 
sidan)

2017/104

§ 6 Lokal trafikföreskrift om 
parkeringsplats vid Blockvägen i 
Mörlunda

2017/105

§ 7 Lokal trafikföreskrift om buss- och 
lastbilsparkering på parkeringsplats vid 
Blockvägen i Mörlunda

2017/106

§ 8 Lokal trafikföreskrift om 
parkeringsplats mellan Västra 
Långgatan och Disponentgatan i 
Hultsfred

2017/107
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TNHU § 3/2017 Dnr 2017/102

Lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet 
på Skolgatan i Virserum
Beslut
Trafiknämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 § 
trafikförordningen (1998:1276) för Hultsfreds kommun följande:

Om begränsad hastighet på Skolgatan i Virserum. 

1 § Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen 
(1998:1276) får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i 
timmen på Skolgatan i Virserum mellan en punkt 70 meter väster och en 
punkt 70 meter öster om Solhemsgatan. 

Denna föreskrift träder i kraft den 2 oktober 2017 och samtidigt ska 
föreskriften 0860-2006-0095 upphöra att gälla.

Ärendebeskrivning
Gata/park går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar fram förslag 
på rättelser och/eller förbättringar. 

På Skolgatan i Virserum behöver trafikföreskriften uppdateras för att få en 
bättre placering av vägmärkena. 

Beslutsunderlag
Karta Skolgatan Virserum
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
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TNHU § 4/2017 Dnr 2017/103

Lokal trafikföreskrift om parkering på Västra 
Långgatan i Hultsfred (västra sidan)
Beslut
Trafiknämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § 
trafikförordningen (1998:1276) för Hultsfreds kommun följande:

Om parkering på Västra Långgatan i Hultsfred. 

1 § På västra sidan av Västra Långgatan i Hultsfred i parkeringsficka 
mellan Skolgatan och Tellåsvägen får fordon parkeras under högst 15 
minuter i följd vardag utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 
06 och 17. 

2 § Övrig tid får fordon parkeras under högst 4 timmar i följd. 

Denna föreskrift träder i kraft den 2 oktober 2017 då Hultsfreds kommuns 
lokala trafikföreskrifter 0860-2010-0012 ska upphöra att gälla.

Ärendebeskrivning
Gata/park går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar fram förslag 
på rättelser och/eller förbättringar. 

På Västra Långgatan i Hultsfred uppdateras trafikföreskriften för att tillåta 
parkering längre tid än nuvarande 15 minuter när skolverksamheten inte är 
igång. Parkeringsfickorna kan då användas för besökande till t.ex. 
sporthallen, multiarenan och boende. 

Beslutsunderlag
Karta Västra Långgatan Hultsfred
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
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TNHU § 5/2017 Dnr 2017/104

Lokal trafikföreskrift om parkering på Västra 
Långgatan i Hultsfred (östra sidan)
Beslut
Trafiknämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § 
trafikförordningen (1998:1276) för Hultsfreds kommun följande:

Om parkering på Västra Långgatan i Hultsfred. 

1 § På östra sidan av Västra Långgatan i Hultsfred i parkeringsficka mellan 
Bangårdsgatan och Tellåsvägen får fordon parkeras under högst 15 minuter 
i följd vardag utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 05 och 
20. 

2 § Övrig tid får fordon parkeras under högst 4 timmar i följd. 

Denna föreskrift träder i kraft den 2 oktober 2017 då Hultsfreds kommuns 
lokala trafikföreskrifter 0860-2016-0006 ska upphöra att gälla.

Ärendebeskrivning
Gata/park går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar fram förslag 
på rättelser och/eller förbättringar. 

På Västra Långgatan i Hultsfred uppdateras trafikföreskriften för att tillåta 
parkering längre tid än nuvarande 15 minuter när skolverksamheten inte är 
igång. Parkeringsfickorna kan då användas för besökande till t.ex. 
sporthallen, multiarenan och boende. Parkeringsfickorna på östra sidan 
behöver ha längre begränsningstid vardagar då dessa i första hand nyttjas 
vid hämtning och lämning vid fritidsverksamheten. 

Beslutsunderlag
Karta Västra Långgatan Hultsfred
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
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TNHU § 6/2017 Dnr 2017/105

Lokal trafikföreskrift om parkeringsplats vid 
Blockvägen i Mörlunda
Beslut
Trafiknämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § 
trafikförordningen (1998:1276) för Hultsfreds kommun följande:

Om parkeringsplats vid Blockvägen i Mörlunda. 

1 § På parkeringsplatsen vid Blockvägen i Mörlunda får fordon parkeras 
högst 12 timmar i följd.

Denna föreskrift träder i kraft den 2 oktober 2017.

Ärendebeskrivning
Gata/park går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar fram förslag 
på rättelser och/eller förbättringar. 

På parkeringen vid Blockvägen i Mörlunda har det tidigare funnits förslag 
om lastbilsparkering på den del där vanliga parkeringsplatser saknas. Ytan 
har kunnat användas som parkeringsplats idag rent praktiskt men lokal 
trafikföreskrift har saknats för det. En ny föreskrift föreslås därför där 
tidsbegränsad parkering för lastbil och buss tillåts (se separat ärenden).

Samtidigt föreslås att de vanliga parkeringsplatserna begränsas tidsmässigt 
till 12 timmar gentemot dagens obegränsade tid vilket delvis har lett till 
uppställningsplats av skrotbilar som inneburit flyttningsärenden för 
förvaltningen. 

Beslutsunderlag
Karta Blockvägen Mörlunda
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
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TNHU § 7/2017 Dnr 2017/106

Lokal trafikföreskrift om buss- och 
lastbilsparkering på parkeringsplats vid 
Blockvägen i Mörlunda
Beslut
Trafiknämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § 
trafikförordningen (1998:1276) för Hultsfreds kommun följande:

Om buss- och lastbilsparkering på parkeringsplats vid Blockvägen i 
Mörlunda. 

1 § På norra sidan och i östlig riktning av parkeringsplatsen vid Blockvägen 
i Mörlunda får fordon parkeras högst 12 timmar i följd.

2 § Tillåtelsen gäller endast buss och lastbil.

Denna föreskrift träder i kraft den 2 oktober 2017.

Ärendebeskrivning
Gata/park går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar fram förslag 
på rättelser och/eller förbättringar. 

På parkeringen vid Blockvägen i Mörlunda har det tidigare funnits förslag 
om lastbilsparkering på den del där vanliga parkeringsplatser saknas. Ytan 
har kunnat användas som parkeringsplats idag rent praktiskt men lokal 
trafikföreskrift har saknats för det. En ny föreskrift föreslås därför där 
tidsbegränsad parkering för lastbil och buss tillåts.

Beslutsunderlag
Karta Blockvägen Mörlunda
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park

7



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-27

1(1)

Trafiknämnd Hultsfred

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

TNHU § 8/2017 Dnr 2017/107

Lokal trafikföreskrift om parkeringsplats mellan 
Västra Långgatan och Disponentgatan i 
Hultsfred
Beslut
Trafiknämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § 
trafikförordningen (1998:1276) för Hultsfreds kommun följande:

Om parkeringsplats på mellan Västra Långgatan och Disponentgatan i 
Hultsfred. 

1 § På parkeringsplatsen mellan Västra Långgatan och Disponentgatan i 
Hultsfred får fordon parkeras högst 12 timmar i följd.

2 § Under perioden 1 november till och med 30 april får fordon dock inte 
parkeras vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 04.00 
och 05.30.

Denna föreskrift träder i kraft den 2 oktober 2017.

Ärendebeskrivning
Den nya parkeringsplatsen mellan Västra Långgatan och Disponentgatan är 
färdigställd och då den är en allmän parkering behöver föreskrift antas. 

Parkeringen föreslås få en tidsbegränsning på 12 timmar för att minimera 
risken för uppställningsplats samt att den kan nyttjas som besöksparkering 
till boende, skola och sporthall alla tider på dygnet. 

Begränsning föreslås under vinterhalvåret mellan klockan 04-06 för att 
underlätta vinterväghållning av parkeringsplatsen. 

Beslutsunderlag
Ritning parkering mellan Västra Långgatan och Disponentgatan
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
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