
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-02-13 

Trafiknämnd Hultsfred 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred 13 februari 2023 kl. 08:00-09:30

Beslutande Tomas Söreling (S)                       Ulf Borg (C ) 
Johan Svensson (M) Folke Pleijert (KD) 

Övriga deltagande Tony Bohlin, förbundschef           Jens Karlsson, projektchef 
Simon Råsbacken, projektledare   Jennie Konradsson, byggledare 
Petra Svensson, sekreterare 

Ersättare ej tjänstgörande: 
Anders Andersson (KD) Lena Hasting (S) 

Utses att justera Tomas Söreling      

Underskrifter Paragrafer 1-9

Sekreterare ……………………………………………. 
Petra Svensson 

Ordförande ……………………………………………. 
Johan Svensson 

Justerande ……………………………………………. 
Tomas Söreling

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Trafiknämnd Hultsfred 

Sammanträdesdatum  2023-02-13 

Datum för anslags 
uppsättande 

Datum för anslags 
nedtagande 

Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret 

Underskrift ……………………………………………. 
Petra Svensson
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2023-02-13 

 

Trafiknämnd Hultsfred 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

   
 
 

Ärendelista  2023-02-13 
 

 
 Upprop/närvarokontroll   

 Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning 

  

§ 1 Hultsfreds kommuns föreskrifter om påbud 
att köra i viss riktning på Aspedalsgatan i 
Hultsfred 

2023/46  

§ 2 Hultsfreds kommuns lokala trafikföreskrift 
för parkering vid Atlantvägen i Målilla 

2023/47  

§ 3 Hultsfreds kommuns lokala trafikföreskrift 
för handikapparkering på Atlantvägen i 
Målilla 

2023/48  

§ 4 Hultsfreds kommuns lokala trafikföreskrift 
om ändamålsplats på Atlantvägen i Målilla 

2023/49  

§ 5 Hultsfreds kommuns lokala trafikföreskrift 
om ändamålsplats på Atlantvägen i Målilla 

2023/50  

§ 6 Hultsfreds kommuns lokala trafikföreskrift 
för parkering på Atlantvägen i Målilla 

2023/51  

§ 7 Hultsfreds kommuns lokala trafikföreskrift 
om påbud att köra i viss riktning på 
Atlantvägen i Målilla 

2023/52  

§ 8 Hultsfreds kommuns föreskrifter om 
hastighetsbegränsning inom tättbebyggt 
område i Vena, 40km 

2023/53  

§ 9 Hultsfreds kommuns föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på Skolvägen i 
Vena, 30km 

2023/54  
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2023-02-13 

1(1) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 1/2023 Dnr 2023/46  
 
Hultsfreds kommuns föreskrifter om påbud att 
köra i viss riktning på Aspedalsgatan i 
Hultsfred 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att anta förslaget om påbud att köra i en viss 
riktning på Aspedalsgatan med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 10 och 3 § 
första stycket i trafikförordningen (1998:1276). 
 
På Aspedalsgatan mellan Norra Oskarsgatan och Lindvägen får fordon 
föras endast i sydvästlig färdriktning. Förbudet gäller inte sådana 
trafikanter som anges i 1 kap. 4§ trafikförordningen (1998:1276). 
 
Dessa föreskrifter föreslås träda i kraft den 13 februari 2023   
 
Ärendebeskrivning 
Efter att Aspedalsgatan gjorts om och en större gång- och cykelväg gjorts 
så blir gatan enkelriktad för att säkra trafiksäkerheten ytterligare. 
 
Beslutsunderlag 
0860-2023-0001 Enkelriktning Aspedalsgatan 
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1(1) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 2/2023 Dnr 2023/47  
 
Hultsfreds kommuns lokala trafikföreskrift för 
parkering vid Atlantvägen i Målilla 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att återremittera ärendet. 
Skyltning av parkeringsplats ska kompletteras med under vilka klockslag 
som parkering endast är tillåten 15 min.  
  
 På parkeringar markerat med rött på kartan nedan får fordon parkera i 
högst 15 minuter i följd på vardagar utom vardagar före söndag och 
helgdag. 
 

 
 
 

 
Ärendebeskrivning 
Upprättande av ny skola och tillhörande parkering har genomförts.  

Beslutsunderlag 
LTF 0860-2023-0002 
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1(1) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 3/2023 Dnr 2023/48  
 
Hultsfreds kommuns lokala trafikföreskrift för 
handikapparkering på Atlantvägen i Målilla 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att återremittera ärendet. 
 
Skyltning ska ses över i samband med tidsangivelser för övriga föreskrifter. 
 
1§ På Atlantvägen som anges på kartan nedan får fordon endast parkeras 
med stöd av parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen 
(1998:1276) eller utländska parkeringstillstånd som ger samma rätt att  
parkera. 
 

 
 
 
Ärendebeskrivning 
Upprättande av ny skola och tillhörande parkering har genomförts.  

Beslutsunderlag 
LTF 0860-2023-0003 
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1(2) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 4/2023 Dnr 2023/49  
 
Hultsfreds kommuns lokala trafikföreskrift om 
ändamålsplats på Atlantvägen i Målilla 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att återremittera förslaget. 
 
Skyltning ska ses över i samband med tidsangivelser för övriga föreskrifter.  
  
1 § På Atlantvägens västra sida markerat på karta nedan ska vara 
ändamålsplats för lastning och lossning av tungt eller skymmande gods. 
 

 
 
Ärendebeskrivning 
Upprättande av ny skola och tillhörande parkering har genomförts. 
 
Beslutsunderlag 
LTF 0860-2023-0005 
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Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 5/2023 Dnr 2023/50  
 
Hultsfreds kommuns lokala trafikföreskrift om 
ändamålsplats på Atlantvägen i Målilla 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att återremittera ärendet. 
 
Skyltning ska ses över i samband med tidsangivelser för övriga föreskrifter. 
 
1 § På Atlantvägens västra sida markerat på karta nedan ska vara 
ändamålsplats för uppställning av fordon i taxitrafik. 
 

 
 
Ärendebeskrivning 
Upprättande av ny skola och tillhörande parkering har genomförts 
 
Beslutsunderlag 
LTF 0860-2023-0006 
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Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 6/2023 Dnr 2023/51  
 
Hultsfreds kommuns lokala trafikföreskrift för 
parkering på Atlantvägen i Målilla 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att återremittera ärendet. 

Skyltning ska kompletteras med tidsangivelse.  

 1 § På besökandeparkering på Atlantvägen markerat med rött på kartan ne-
dan får fordon parkeras högst 1 timme i följd på vardagar utom vardag före 
söndag och helgdag. 

 

 
Ärendebeskrivning 
Upprättande av ny skola och tillhörande parkering har genomförts.  

Beslutsunderlag 
LTF 0860-2023-0007 
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Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 7/2023 Dnr 2023/52  
 
Hultsfreds kommuns lokala trafikföreskrift om 
påbud att köra i viss riktning på Atlantvägen i 
Målilla 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 10 
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276):  
  
1 § På Atlantvägen vid Målilla skola, enligt markering på karta, får fordon 
föras endast i motsols. Förbudet gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 
kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276). 

 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft 13 februari 2023 

Ärendebeskrivning 
Upprättande av ny skola och tillhörande parkering har genomförts.  

Beslutsunderlag 
LTF 0860-2023-0004 
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Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 8/2023 Dnr 2023/53  
 
Hultsfreds kommuns föreskrifter om 
hastighetsbegränsning inom tättbebyggt 
område i Vena, 40km 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att anta förslaget till hastighetsbegränsning inom 
tättbebyggt område i Vena, med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket 
trafikförordningen (1998:1276).  
 
I Vena inom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet 
än 40 kilometer i timmen. 
 
Denna föreskrift träder i kraft den 5 maj 2023.   
 
Ärendebeskrivning 
Projektavdelningen går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar 
fram förslag på rättelser och/eller förbättringar.  
 
I Vena har alla hastigheter setts över för att få en säkrare miljö för de 
oskyddade trafikanterna enligt modellen ”Rätt fart i staden”.  
 
En extern utredning har genomförts för att säkerhetsställa hastigheterna i 
orten. 
 
Beslutsunderlag 
LTF 0860-2023-0008 Tätbebyggt Vena 40km 
Hastighetsöversyn Vena 2022-08-17 
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Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 9/2023 Dnr 2023/54  
 
Hultsfreds kommuns föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på Skolvägen i Vena, 
30km 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att anta förslaget till hastighetsbegränsning på 
Skolvägen i Vena med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § i 
trafikförordningen (1998:1276). 
 
På Skolvägen i Vena får fordon inte föras med högre hastighet än  
30 kilometer i timmen. 
 
Denna föreskrift träder i kraft den 5 maj 2023.   
 
Ärendebeskrivning 
Projektavdelningen går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar 
fram förslag på rättelser och/eller förbättringar.  
 
I Vena har alla hastigheter setts över för att få en säkrare miljö för de  
oskyddade trafikanterna enligt modellen ”Rätt fart i staden”.  
 
En extern utredning har genomförts för att säkerhetsställa hastigheterna i 
orten. 
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2(2) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsunderlag 
LTF 0860-2023-0009 Skolvägen Vena 30 km 
Hastighetsöversyn Vena 2022-08-17 
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