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Trafiknämnd Högsby

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

TNHÖ § 11/2015

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordning

Beslut
Protokolljusterare
Trafiknämnden utser Magnus Gabrielsson, S, att tillsammans med 
ordförande Anders Svensson, M, justera dagens protokoll.

Dagordning
Punkt med övriga frågor läggs till dagordningen. ”Dåliga kommunskyltar” 
och ”Tågolycka i Högsby tätort”.
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Trafiknämnd Högsby

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

TNHÖ § 12/2015 Dnr 2015/64

Förfrågan om gatunamnsbyte i Fågelfors
Beslut
Trafiknämnden har inget att erinra mot ett gatunamnsbyte i Fågelfors men 
föreslår att namnet ska vara tvådelat, Ekströmers väg, och skickar ärendet 
till kommunstyrelen i Högsby kommun för vidare beredning.

Ärendebeskrivning

En skrivelse har 2015-04-20 kommit in från Fågelfors Hembygdsförening 
gällande en förfrågan om gatunamnsbyte. 

De önskar ett namnbyte av Hyltastigen till Ekströmersväg, för uppskattning 
av familjen Ekströmer och Fogelfors Bruks epok och historik.

Gatuavdelningens yttrande 
Varken förbundsdirektionen eller Högsby kommuns trafiknämnd har 
mandat att besluta om gatunamnsbyte då förbundsordningen respektive 
trafiknämndens reglemente inte nämner något om detta. Tidigare liknande 
ärenden har i Högsby kommun beslutats av Tekniska nämnden och i 
Hultsfreds kommun av kommunfullmäktige.

Ärendet bör beredas i Högsby kommun via kommunsstyrelsen till 
kommunfullmäktige. 

Gatuavdelningen har inget att erinra om ett eventuellt gatunamnsbyte till 
det som föreslås. Vid ett positivt beslut i kommunfullmäktige bör det 
uppdras åt avdelningen att ombesörja skyltbeställning och byte av skylt.

Skickas till
Kommunstyrelsen Högsby kommun
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TNHÖ § 13/2015 Dnr 2015/65

Skrivelse från KLT om reserverade p-platser
Beslut
Trafiknämnden uppdrar till avdelningschefen för gata/park att utreda 
parkeringsföreskrifterna i och kring området vid biblioteket och KLT samt 
ta fram förslag till nya föreskrifter.

Ärendebeskrivning

En skrivelse har inkommit från KLT 2015-03-10, om att man önskar fem 
reserverade parkeringsplatser för sina tjänstebilar på parkeringsplatserna 
mellan KLT och biblioteket. 

Gatuavdelningens yttrande 
Vid kontroll av parkeringsföreskrifter för aktuellt område kan konstateras 
att föreskrifter saknas i sin helhet. Likaså gällande parkeringar i anslutning 
(mellan biblioteket och Emågården). Det finns redan idag några reserverade 
parkeringsplatser, men vem dessa tillhör är oklart i dagsläget. Föreskrift för 
detta saknas också.

Vidare utredning krävs av området för att kunna få till en lösning som kan 
fungera i längden.  

Skickas till
Avdelningschefen gata/park

5



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-01

1(1)

Trafiknämnd Högsby

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

TNHÖ § 14/2015 Dnr 2015/67

Svar på medborgarförslag om att göra 
Kyrkogatan till huvudled
Beslut
Trafiknämnden beslutar att anta gatuavdelningens yttrande som sitt eget 
och återsänder det till kommunsstyrelsen i Högsby för vidare beredning.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag kom in till kommunfullmäktige i Högsby 2015-02-
25, gällande önskemål om att göra om Kyrkogatan i Högsby till huvudled.
Ärendet överlämnades till kommunsstyrelsen för beredning och sedan 
vidare till trafiknämnden.

Gatuavdelningens yttrande 
På Kyrkogatan finns det idag 13 stycken in- och utfarter. Gatan är ca 1 100 
m lång från Storgatan till riksvägen. Körbanan ca 9 m bred vilket är väldigt 
mycket. Det finns dock linjemarkeringar som begränsar körbanorna.

Då det har varit stora problem med hastigheten på gatan har det tidigare 
funnits ett farthinder på gatan. Trafiknämnden och förbundsdirektionen 
beslutade 2014-06-02 att farthindret skulle tas bort och att istället införa en 
hastighetsbegränsning på 40 km/h. Detta beslut är verkställt.

Enligt tidigare erfarenheter med införande av huvudled på en gata blir det 
tyvärr också som en följd att hastighetsbegränsningen inte efterföljs på 
samma sätt som tidigare. Trafikanterna får en ökad trygghetskänsla av att 
inga fordon får köra ut i körbanan från anslutande utfarter/gator. 

Så med hänsyn till tidigare beslut om fartdämpande åtgärder i form av 
farthinder och senare sänkt hastighet anser gatuavdelningen att ett 
införande av huvudled inte bör genomföras.

Skickas till
Kommunstyrelsen Högsby kommun
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TNHÖ § 15/2015 Dnr 2015/72

Parkeringsplats för rörelsehindrade vid 
Sparbanken i Högsby
Beslut
Trafiknämnden lägger informationen till handlingarna och finner att inget 
vidare beslut krävs.

Ärendebeskrivning

Det har uppmärksammats att den parkeringsplats för rörelsehindrade som 
finns vid Sparbanken i Högsby står längst ifrån Sparbanken av de 
parkeringar som finns där. Anledningen till att den är placerad som den är 
beror på att Försäkringskassan tidigare låg i anslutning till Sparbanken.

En flytt av parkeringsplatsen för rörelsehindrade innebär att all plattsättning 
måste läggas om. Detta är ett tids- och kostnadskrävande arbete för den lilla 
vinning som det innebär. Det kan också konstateras att det är endast 25 
meter till Sparbankens entré från parkeringsplatsen idag vilket är inom 
ramen för vad som krävs för att den ska vara tillgänglighetsanpassad. 
Boverkets rekommendation är 25 meter.

Samtidigt finns det andra verksamheter i anslutning till parkeringsplatsen 
som medför en fördel av nuvarande placering. Till exempel ligger 
konditoriet i direkt anslutning till parkeringsplatsen.

Gatuavdelningen föreslår därför att parkeringsplatsen för rörelsehindrade 
inte bör flyttas.
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TNHÖ § 16/2015

Övriga frågor
Beslut
Informationen mottagen.

Ärendebeskrivning
Vid kommungränsen mot Nybro kommun är kommunskylten mycket dålig. 
Avdelningschefen för gata/park har kontaktat Trafikverket och fått besked 
om att skyltarna ska bytas ut. ÖSK får betala en del av kostnaden.

Efter tågolycka i Högsby tätort ställs frågan om ÖSK:s ansvar för passagen 
över järnvägsspåren. Avdelningschefen för gata/park meddelar att ÖSK 
endast ansvarar för vinterväghållning vid aktuell passage. Trafikverket har i 
övrigt ansvaret och kommer att göra en utredning med anledning av 
tågolyckan.
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