
 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-08 

 

Trafiknämnd Hultsfred 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Konferensrum Trotsig, Hultsfred, måndagen den 8 februari 2021 kl. 08:30 
   
Beslutande Johan Svensson, M * 
 Tomas Söreling, S * 
 Fredric Svensson, C * 
 Åke Nilsson, KD * 
     
Övriga deltagande Tony Bohlin, förbundschef 
 Petra Svensson, sekreterare 
 Jens Karlsson, projektchef * 
 Simon Råsbacken, projektledare gata/park * 
 
  * digitalt deltagande 
 
  
 
Utses att justera Fredric Svensson                                                  
Underskrifter Paragrafer 1 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Petra Svensson 

 
Ordförande ……………………………………………. 
 Johan Svensson 
 
Justerande ……………………………………………. 
 Fredric Svensson                        
  

Detta protokoll har justerats digitalt 
 
 
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Trafiknämnd Hultsfred 
  
Sammanträdesdatum  2021-02-08 
 
Datum för anslags  
uppsättande 2021-02-11 Datum för anslags 

nedtagande 2021-03-04 
    
  
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Petra Svensson 
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 Närvarokontroll   

 Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning 

  

§ 1 Förändrad parkeringsövervakning 
Hultsfred 

2021/37  
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TNHU § 1/2021 Dnr 2021/37  
 
Förändrad parkeringsövervakning Hultsfred 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att anta förslaget att återuppta den regelbundna 
parkeringsövervakningen i Hultsfreds kommun med vissa undantag: 
 
- Parkeringsövervakningen ska ske på utvalda parkeringar, gator som är 

huvudled samt där det förekommer parkeringsförbud, stannandeförbud 
och vid fel avstånd från korsningar och övergångsställen.  

 
- Punktinsatser ska kunna beställas vid behov i hela kommunen. 
 
- ”Snälla” parkeringsanmärkningar ska införas på test under 2021 och ut-

värderas därefter. 
 
Vidare föreslår trafiknämnden kommunfullmäktige att besluta om att anta 
förslaget om ändrade belopp på parkeringsböter från två nivåer till tre. 
 
Ärendebeskrivning 
Under hösten 2020 beslutade trafiknämnden (TNHU §43/2020) att pausa 
den regelbundna parkeringsövervakningen i Hultsfreds kommun för att 
utreda möjligheten till så kallade ”snälla” parkeringsanmärkningar och hur 
den regelbundna parkeringsövervakningen ska utformas.  
 
ÖSK har utrett ärendet och ser att detta är möjligt och att vi under 2021 ska 
införa dessa på test för att därefter utvärdera om en fortsättning. 
  
”Snälla” parkeringsanmärkningar ska fungera på följande sätt: 
 
Parkeringsövervakningsutföraren ska använda dessa ”snälla” parkerings-
anmärkningar i områden som vi har problem med felparkerade fordon och 
som inte tillhör de områden som vi har regelbunden parkeringsövervakning 
på. Först ska en ”snäll” lapp ges som en varning. Sedan om inte detta följs 
utdelas böter. 
 
De parkeringar vi föreslås att ha parkeringsövervakning på är de som är 
centrumnära i Hultsfred och Virserum. Detta för att få en bra ordning på 
dessa parkeringar. Med övervakning på dessa parkeringar så kommer vi se 
att det finns mer platser att stå på då man inte står längre än vad 
parkeringen tillåter. 
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Vidare föreslås att bötesnivåerna ska differentieras till tre nivåer istället för 
två som idag (nivå 1 på 300 kronor och nivå 2 på 600 kronor).  
 
ÖSK anser att ytterligare en nivå på 1 200 kr behövs för att stävja 
felparkering och öka trafiksäkerheten i kommunen. 
 
300 kronor kommer vara för mindre anmärkningar så som att parkera i 
terräng och stå för länge på en parkering. 
 
600 kronor är för de saker som är mer trafikfarliga så som parkera mot 
färdriktningen och parkera för nära en korsning. 
 
1 200 kronor är när man parkerar på parkeringsplats för rörelsehindrade 
och parkerar på huvudled. 
 
Alla beloppen finns i bilagan bötesbelopp.  
 
 
Beslutsunderlag 
Lista bötesbelopp 
Kartor parkeringar 
TNHU §43/2020 
 
Skickas till 
KSAU 
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

§
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Johan Svensson, M * X

2 Åke Nilsson, KD * X

3 Fredric Svensson, C * X

4 Tomas Söreling, S * X

5

6

7

8

Ersättare, ej tjänstgörande:

Marianne Vifell Waters, M*

*) Digitalt deltagande
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