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Sammanträdesdatum 

2013-05-07 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, 2013-05-07 kl. 9.00 

   

Beslutande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD 

 Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C 

 Mikael Jonnerby, C Lennart Eklund, C 

  Mattias Wärnsberg, S 

   

Övriga deltagande Raymond Asp, S 

 Göran Lundberg, S 

 Staffan Svensson, avd. chef, §§ 38-39 

 Helena Grybäck Svensson, förbundschef 

 Ulla Nilsson, sekreterare 

  

 

 
Utses att justera Mikael Jonnerby                                                  
Underskrifter Paragrafer §37-41 

  
Sekreterare ……………………………………………. 

 Ulla Nilsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 

 Roland Waern 

 
Justerande ……………………………………………. 

 Mikael Jonnerby 

  

 

 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Förbundsdirektionen 

  
Sammanträdesdatum  2013-05-07 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-05-07 Datum för anslags 
nedtagande 

2013-05-29 

    

  
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret i Hultsfred 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Ulla Nilsson 
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FD § 37/2013    

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordning 

Beslut 

Protokolljusterare 

Förbundsdirektionen utser Mikael Jonnerby, C, att tillsammans med ordförande 

Roland Waern justera dagens protokoll. 

 

Dagordningen 

Förbundsdirektionen godkänner dagordningen 

 

 

Ärendelista 2013-05-07 

§ 38  Justering/komplettering av lokala trafikföreskrifter i Högsby kommun 

§ 39  Adresser i Järeda, Järnforsen 

§ 40  Anpassning av strategikarta 

§ 41  Äskande om extra medel till Staby vattenverk 
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FD § 38/2013 Dnr 2013/37   

Justering/komplettering av lokala trafikföreskrifter i 
Högsby kommun 

Beslut 

Om förbud att stanna och parkera fordon på Södra Storgatan i Berga, 

0821 2008:17 
Södra Storgatan i Berga är huvudled varför fordon enligt 

trafikförordningens kap. 3 § 55 inte får parkeras på huvudled. Generell 

reglering av stannandeförbud finns även i trafikförordningens kap. 3. 

Föreskriften är onödig och kan upphävas. 

 

Förbundsdirektionen tillika Trafiknämnd beslutar att upphäva lokal 

trafikföreskrift 0821-2008:17 om förbud att stanna och parkera på Södra 

Storgatan i Berga. Föreskriften upphör att gälla 15 maj 2013. 

 

Om förbud att parkera fordon på Södra Storgatan i Berga, 0821 2008:18 

Södra Storgatan i Berga är huvudled varför fordon enligt 

trafikförordningens kap. 3 § 55 inte får parkeras på huvudled. Föreskriften 

är onödig och kan upphävas. 

 

Förbundsdirektionen tillika Trafiknämnd beslutar att upphäva lokal 

trafikföreskrift 0821-2008:18 om förbud att parkera på Södra Storgatan i 

Berga. Föreskriften upphör att gälla 15 maj 2013. 

 

Om förbud att parkera fordon på Trädgårdsgatan i Berga, 0821 2008:19 

Föreskriften preciseras i geografisk utsträckning och formuleras enligt 

nedan: 

 

Förbundsdirektionen tillika Trafiknämnd beslutar med stöd av 10 kap. 1 § 

andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 

följande: 

 

1 § På Trädgårdsgatan i Berga mellan Södra Storgatan och Sjönäsgatan får 

fordon inte parkeras. 

 

Beslutet träder i kraft 15 maj 2013 då kommunens föreskrift med nr 0821 

2008:19 om förbud att parkera fordon på Trädgårdsgatan i Berga upphör att 
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gälla. 

 

Om förbud att stanna och parkera fordon på Norra Storgatan i Berga, 

0821 2008:20 

Norra Storgatan i Berga är huvudled varför fordon enligt 

trafikförordningens kap. 3 § 55 inte får parkeras på huvudled. Generell 

reglering av stannandeförbud finns även i trafikförordningens kap. 3. 

Föreskriften är onödig och kan upphävas. 

 

Förbundsdirektionen tillika Trafiknämnd beslutar att upphäva lokal 

trafikföreskrift 0821-2008:20 om förbud att stanna och parkera på Norra 

Storgatan i Berga. Föreskriften upphör att gälla 15 maj 2013. 

 

Om förbud att parkera fordon på Järnvägsgatan i Berga, 0821 2008:22 

Föreskriftens geografiska utsträckning är mycket vag och föreskriften har 

aldrig varit skyltad. Det är gatuavdelningens uppfattning att behovet av 

föreskrift gällande parkeringsförbud på Järnvägsgatan inte föreligger varför 

föreskriften kan upphävas. 

 

Förbundsdirektionen tillika Trafiknämnd beslutar att upphäva lokal 

trafikföreskrift 0821-2008:22 om förbud att parkera på Järnvägsgatan i 

Berga. Föreskriften upphör att gälla 15 maj 2013. 

 

Om förbud att parkera fordon på norra infarten till Gösjöbadet, 0821 

2008:23 

Gatuavdelningen ifrågasätter behovet av lokal trafikföreskrift för väg till 

Gösjöbadet. Föreskriften har aldrig varit skyltad och borde utan olägenhet 

kunna upphävas. 

 

Förbundsdirektionen tillika Trafiknämnd beslutar att upphäva lokal 

trafikföreskrift 0821-2008:23 om förbud parkera på norra infarten till 

Gösjöbadet. Föreskriften upphör att gälla 15 maj 2013. 

 

Om förbud att parkera fordon på Andrées väg i Ruda, 0821 2008:16 

Föreskriften preciseras i geografisk utsträckning och formuleras enligt 

nedan: 

 

Förbundsdirektionen tillika Trafiknämnd beslutar med stöd av 10 kap. 1 § 

andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 

följande: 

 

1 § På Andrées väg i Ruda mellan Vikingavägen och vändplan får fordon 

inte parkeras. 

 

Beslutet träder i kraft 15 maj 2013 då kommunens föreskrift med nr 0821 
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2008:16 om förbud att parkera fordon på Andrées väg i Ruda upphör att 

gälla. 

 

Om förbud att parkera fordon på Bruksgatan i Fågelfors, 0821 2008:25 

Föreskriften preciseras i geografisk utsträckning och formuleras enligt 

nedan: 

 

Förbundsdirektionen tillika Trafiknämnd beslutar med stöd av 10 kap. 1 § 

andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 

följande: 

 

1 § På Bruksgatan i Fågelfors mellan Hammarsmedsbacken och Ådalsvägen 

får fordon inte parkeras. 

 

Beslutet träder i kraft 15 maj 2013 då kommunens föreskrift med nr 0821 

2008:25 om förbud att parkera fordon på Bruksgatan i Fågelfors upphör att 

gälla. 

 

Högsby kommuns lokala trafikföreskrifter om felparkeringsavgift, 0821 

2009:2 

Bestämmelser om felparkeringsavgift är ingen lokal trafikföreskrift och ska 

därför heller inte vara publicerad i den rikstäckande databasen för 

trafikföreskrifter. Beslut om felparkeringsavgifter är tagna av 

kommunfullmäktige i Högsby 2013-04-08 KF § 45. 

 

Förbundsdirektionen tillika Trafiknämnd beslutar upphäva lokal 

trafikföreskrift 0821-2009:2 om felparkeringsavgift i Högsby kommun. 

Föreskriften upphör att gälla 15 maj 2013. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Gatuavdelningen gör en genomgång av gällande lokala trafikföreskrifter 

(LTF) med tillhörande skyltning. Genomgången gäller främst föreskrifter 

som rörstannande och parkering. I vissa fall behöver föreskrifter 

kompletteras och klarläggas geografiskt och i ett antal fall kan föreskrifter 

helt upphävas då exempelvis stannande och parkering regleras utifrån 

generella regler i trafikförordningen (1998:1276).Vid alla förändringar av 

lokala trafikföreskrifter krävs beslut av trafiknämnden. 

--- 
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FD § 39/2013 Dnr 2013/35   

Adresser i Järeda, Järnforsen 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att avslå begäran om gatunamnskyltning 

utanför Hultsfreds kommuns fastlagda tätortsgränser. 

 

Ärendebeskrivning 

Skrivelse har inkommit med förslag om att det längs Storgatans förlängning 

i Järnforsen, väg 681, sätts upp skyltar som visar vilka fastigheter som 

ligger längs avtagsvägen. Exempelvis att det på vägskylten Högeruda/Ryd 

även skyltas med hänvisning till adresserna Järeda 14-16. Motivet för 

skyltningen skulle vara att det skulle bli lättare och säkrare att hitta rätt 

adress. 

 

Gatuavdelningens yttrande 

Adresserna till fastigheterna i Järeda by anges med Järeda XX eller Järeda 

och gårdsnamn. 

 

Enligt praxis sätts gatunamnskyltar upp inom kommunens tätorter och 

gränsen utgörs enligt trafikförordningen (1998:1276) av fastlagt 

tätortsområde. För bebyggelse utanför tätortsgränserna sätts inte 

gatunamnskyltar upp. 

--- 

 

 

 

 

 



 

 Sammanträdesprotokoll  7 (8) 

Sammanträdesdatum 

2013-05-07 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

  

FD § 40/2013 Dnr 2013/2 04 

Anpassning av strategikarta 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att nyckeltalet Medborgarförslag under 

rubriken Utveckling/Hållbart samhälle stryks på strategikartan för ÖSK. 

 

 

Ärendebeskrivning 

I det fortsatta arbetet med att ta fram nyckeltal till ÖSK:s strategikarta har 

förbundschefen samlat avdelningscheferna och arbetsledarna till ett 

gemensamt möte. Gruppen kom fram till att nyckeltalet Medborgarförslag 

under rubriken Utveckling/Hållbart samhälle inte borde vara med på ÖSK:s 

strategikarta eftersom besluten om medborgarförslag hanteras av 

fullmäktige i respektive kommun och inte av ÖSK. 

--- 
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Kommunstyrelsen Högsby 

 

 

  

FD § 41/2013 Dnr 2013/36   

Äskande om extra medel till Staby vattenverk 2013 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att hos kommunfullmäktige i Högsby 

kommun äska 5,3 miljoner kronor i extra medel för 2013 till ombyggnation 

av Staby vattenverk. 

 

 

Ärendebeskrivning 
På förbundsdirektionens möte i oktober 2012 redovisade Norconsult hur 

arbetet med överföringsledningen mellan Ruda och Högsby fortskred. En 

reviderad kostnadskalkyl presenterades med en totalsumma på 21,8 miljoner 

kronor. 5,3 miljoner kronor av den tillkommande summan avsåg 

ombyggnation av Staby vattenverk för att förbättra dricksvattenkvaliteten.  

--- 
 


