
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Tekniska utskottet 2018-09-18 
 

1(10) 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

 
Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd  

tisdagen den 18 september 2018 klockan 13.00-14.15. 
 

Beslutande Per Olof Toftgård (C), ordförande 
Besim Matoshi (S) 
Stig-Göran Hultsbo (MP) 
Kenth Williamsson (S) 
Allan Ragnarsson (M) ersättare för Jerry Karlsson (L)  
 

Övriga närvarande Magnus Ljunggren, teknisk chef 
Elisabeth Wigert, sekreterare 
Hans Göransson, tekniska kontoret, §80-88 
 

  
Utses att justera Allan Ragnarsson Paragrafer 80-88 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunkontoret 2018-09-18 
 

Underskrifter  
Sekreterare 

 

  Elisabeth Wigert 
  

Ordförande  
  Per Olof Toftgård 
  

Justerande 
 
 

  Allan Ragnarsson 
   
 ANSLAG / BEVIS 

 
 

Organ Tekniska utskottet  

Sammanträdesdatum 2018-09-18 Paragrafer 80-88 

Anslaget sätts upp 2018-09-18 Anslaget tas ner 2018-10-10 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Elisabeth Wigert 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-09-18 § 080 TU 2018/001 2(10) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Information om parkeringsövervakningen, dnr TU 
2018/001 

 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna informationen om parkeringsövervakningen. 
 
Denna paragraf är omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska utskottet har sedan september 2016 infört parkeringsövervakning i 
Vaggeryds kommun för att förbättra efterlevnaden av parkeringsreglerna. 
Uppdragstagaren informerade om hur arbetet genomförs. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan godkänna informationen, och finner den 
godkänd. 
 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta att denna paragraf ska vara 
omedelbart justerad, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-09-18 § 81 TU 2018/063 3(10) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Fastställande av lokal trafikföreskrift om parkering på 
Järnvägsgatan i Vaggeryd, dnr TU 2018/063 
 
Tekniska utskottets beslut 
Fastställa förslaget till lokal trafikföreskrift 0665 2018:5 om parkering på 
Järnvägsgatan i Vaggeryd. 
 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1§ andra stycket 16 och 
3§ första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande: 
 
På markerad sträcka på Järnvägsgatan (30 meter från Storgatan till 
Linnégatan), får fordon parkeras under högst 1 timme i följd vardagar 
mellan klockan 8-19 och dag före sön- helgdag 8-15. 
 
Denna författning träder i kraft den 18 september 2018, då Vaggeryds 
kommuns lokala trafikföreskrifter (0665 2016:3) om parkering ska upphöra 
att gälla. 
 
Denna paragraf är omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter beslut om parkeringstider i kommunens tätorter ändras de lokala 
trafikföreskrifterna enligt ovan. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07 §126 Tider för parkering. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta att denna paragraf ska vara 
omedelbart justerad, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 



 
Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Järnvägsgatan, Vaggeryd; 
beslutade den 18 september 2018. 

 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. 

På markerad stäcka på Järnvägsgatan (30 meter från Storgatan till Linnégatan), får fordon parkeras under
högst 1 timme i följd vardagar mellan klockan 8-19 och dag före sön- och helgdag 8-15.

 
Denna författning träder i kraft den 18 september 2018, då Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter
(0665 2016 : 3) om parkering ska upphöra att gälla.

 
Tekniska utskottet

 
Elisabeth Wigert

 

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Järnvägsgatan, Vaggeryd
Datum: 2018-09-18

0665 2018:5

Kontrolldatum: 2018-09-18 Järnvägsgatan, Vaggeryd



Kontrolldatum: 2018-09-18 Järnvägsgatan, Vaggeryd



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-09-18 § 82 TU 2018/063 4(10) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Fastställande av lokal trafikföreskrift om parkering på 
Järnvägsgatan i Vaggeryd, dnr TU 2018/063 
 
Tekniska utskottets beslut 
Fastställa förslaget till lokal trafikföreskrift 0665 2018:6 om parkering på 
Järnvägsgatan i Vaggeryd. 
 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1§ andra stycket 16 och 
3§ första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande: 
 
På nordvästra sidan av Järnvägsgatan, Vaggeryd (40-47 meter från 
Storgatan) får endast sådant fordon parkeras som används för befordran av 
rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 
8 § trafikförordningen (1998:1276) eller utländskt parkeringstillstånd som 
ger samma rätt att parkera. 
 
Denna författning träder i kraft den 18 september 2018, då Vaggeryds 
kommuns lokala trafikföreskrifter (0665 2016:2) om parkering och (0665 
2016:3) om parkering ska upphöra att gälla. 
 
Denna paragraf är omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter beslut om parkeringstider i kommunens tätorter ändras de lokala 
trafikföreskrifterna enligt ovan. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07 §126 Tider för parkering. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta att denna paragraf ska vara 
omedelbart justerad, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 



 
Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Järnvägsgatan, Vaggeryd; 
beslutade den 18 september 2018. 

 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. 

På nordvästra sidan av Järnvägsgatan, Vaggeryd (40 - 47 meter från Storgatan) får endast sådant fordon
parkeras som används för befordran av rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 §
trafikförordningen (1998:1276) eller utländskt parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera.

 
Denna författning träder i kraft den 18 september 2018, då Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter
(0665 2016 : 2) om parkering och (0665 2016 : 3) om parkering ska upphöra att gälla.

 
Tekniska utskottet

 
Elisabeth Wigert

 

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Järnvägsgatan, Vaggeryd
Datum: 2018-09-18

0665 2018:6

Kontrolldatum: 2018-09-18 Järnvägsgatan, Vaggeryd



Kontrolldatum: 2018-09-18 Järnvägsgatan, Vaggeryd



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-09-18 § 83 TU 2018/063 5(10) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Fastställande av lokal trafikföreskrift om parkering på 
Järnvägsgatan i Vaggeryd, dnr TU 2018/063 
 
Tekniska utskottets beslut 
Fastställa förslaget till lokal trafikföreskrift 0665 2018:7 om parkering på 
Järnvägsgatan i Vaggeryd. 
 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1§ andra stycket 17 och 
3§ första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande: 
 
På nordvästra sidan av Järnvägsgatan, Vaggeryd (7 till 30 meter från 
Storgatan) ska vara ändamålsplats för lastning och lossning. 
 
Denna författning träder i kraft den 18 september 2018, då Vaggeryds 
kommuns lokala trafikföreskrifter (0665 2016:2) om parkering och (0665 
2016:3) om parkering och (0665 2018:4) om parkering ska upphöra att 
gälla. 
 
Denna paragraf är omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter beslut om parkeringstider i kommunens tätorter ändras de lokala 
trafikföreskrifterna enligt ovan. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07 §126 Tider för parkering. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta att denna paragraf ska vara 
omedelbart justerad, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 



 
Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats på Järnvägsgatan, Vaggeryd; 
beslutade den 18 september 2018. 

 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 7 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. 

På nordvästra sidan av Järnvägsgatan, Vaggeryd (7 till 30 meter från Storgatan) ska vara ändamålsplats för
lastning och lossning.

 
Denna författning träder i kraft den 18 september 2018, då Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter
(0665 2016 : 2) om parkering, (0665 2016 : 3) om parkering och (0665 2018 : 4) om parkering ska upphöra
att gälla.

 
Tekniska utskottet

 
Elisabeth Wigert

 

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Järnvägsgatan, Vaggeryd
Datum: 2018-09-12

0665 2018:7

Kontrolldatum: 2018-09-18 Järnvägsgatan, Vaggeryd



Kontrolldatum: 2018-09-18 Järnvägsgatan, Vaggeryd



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-09-18 § 84 TU 2018/063 6(10) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Fastställande av lokal trafikföreskrift om parkering på 
Järnvägsgatan i Vaggeryd, dnr TU 2018/063 
 
Tekniska utskottets beslut 
Fastställa förslaget till lokal trafikföreskrift 0665 2018:8 om parkering på 
Järnvägsgatan i Vaggeryd. 
 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1§ andra stycket 16 och 
3§ första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande: 
 
På 2 markerade platser på Järnvägsgatans sydöstra sida mellan Linnègatan 
och Viktoriagatan får endast sådant fordon parkeras som används för 
befordran av rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 
8§ trafikförordningen (1998:1276) eller utländsk parkeringstillstånd som ger 
samma rätt att parkera. 
 
Denna författning träder i kraft den 18 september 2018, då Vaggeryds 
kommuns lokala trafikföreskrifter (0665 2005:97) om parkering ska 
upphöra att gälla. 
 
Denna paragraf är omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter beslut om parkeringstider i kommunens tätorter ändras de lokala 
trafikföreskrifterna enligt ovan. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07 §126 Tider för parkering. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta att denna paragraf ska vara 
omedelbart justerad, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 



 
Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Järnvägsgatan, Vaggeryd; 
beslutade den 18 september 2018. 

 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. 

På 2 markerade platser på Järnvägsgatans sydöstra sida, mellan Linnègatan och Viktoriagatan, får endast
sådant fordon parkeras som används för befordran av rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap.
8§ trafikförordningen (1998:1276) eller utländsk parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera.

 
Denna författning träder i kraft den 18 september 2018, då Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter
(0665 2005 : 97) om parkering ska upphöra att gälla.

 
Tekniska utskottet

 
Elisabeth Wigert

 

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Järnvägsgatan, Vaggeryd
Datum: 2018-09-18

0665 2018:8

Kontrolldatum: 2018-09-18 Järnvägsgatan, Vaggeryd



Kontrolldatum: 2018-09-18 Järnvägsgatan, Vaggeryd



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-09-18 § 85 TU 2018/063 7(10) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Fastställande av lokal trafikföreskrift om parkering på 
Järnvägsgatan i Vaggeryd, dnr TU 2018/063 
 
Tekniska utskottets beslut 
Fastställa förslaget till lokal trafikföreskrift 0665 2018:9 om parkering på 
Järnvägsgatan i Vaggeryd. 
 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1§ andra stycket 16 och 
3§ första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande: 
 
På sydöstra sidan på Järnvägsgatan, Vaggeryd (på markerade platser mellan 
Linnègatan och Viktoriagatan) får fordon parkeras under högst 1 tim i följd 
vardagar mellan klockan 08.00 – 19.00 och vardag före sön- och helgdag 
mellan klockan 08.00 – 15.00. 
 
Denna författning träder i kraft den 18 september 2018, då Vaggeryds 
kommuns lokala trafikföreskrifter (0665 2005:117) om parkering ska 
upphöra att gälla. 
 
Denna paragraf är omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter beslut om parkeringstider i kommunens tätorter ändras de lokala 
trafikföreskrifterna enligt ovan. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07 §126 Tider för parkering. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta att denna paragraf ska vara 
omedelbart justerad, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 



 
Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Järnvägsgatan, Vaggeryd; 
beslutade den 18 september 2018. 

 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. 

På sydöstra sidan på Järnvägsgatan, Vaggeryd (på markerade platser mellan Linnègatan och
Viktoriagatan) får fordon parkeras under högst 1 tim i följd vardagar mellan klockan 08.00 – 19.00 och
vardag före sön- och helgdag mellan klockan 08.00 – 15.00.

 
Denna författning träder i kraft den 18 september 2018, då Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter
(0665 2005 : 117) om parkering ska upphöra att gälla.

 
Tekniska utskottet

 
Elisabeth Wigert

 

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Järnvägsgatan, Vaggeryd
Datum: 2018-09-18

0665 2018:9

Kontrolldatum: 2018-09-18 Järnvägsgatan, Vaggeryd



Kontrolldatum: 2018-09-18 Järnvägsgatan, Vaggeryd



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-09-18 § 86 TU 2018/082 8(10) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Fastställande av lokal trafikföreskrift om parkering på 
Artillerigatan i Skillingaryd, dnr TU 2018/082 
 
Tekniska utskottets beslut 
Fastställa förslaget till lokal trafikföreskrift 0665 2018:10 om parkering på 
Artillerigatan i Skillingaryd. 
 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1§ andra stycket 16 och 
3§ första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande: 
 
På norra sidan om Artillerigatan, Skillingaryd, (på markerade platser mellan 
Storgatan och Ljungberghsgatan) får fordon parkeras under högst 1 tim i 
följd vardagar mellan klockan 08.00 – 19.00 och vardagar före sön- och 
helgdag mellan klockan 08.00 – 15.00. 
 
Denna författning träder i kraft den 18 september 2018, då Vaggeryds 
kommuns lokala trafikföreskrifter (0665 2004:15) om parkering ska 
upphöra att gälla. 
 
Denna paragraf är omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter beslut om parkeringstider i kommunens tätorter ändras de lokala 
trafikföreskrifterna enligt ovan. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07 §126 Tider för parkering. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta att denna paragraf ska vara 
omedelbart justerad, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 



 
Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Artillerigatan, Skillingaryd; 
beslutade den 18 september 2018. 

 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. 

På norra sidan av Artillerigatan, Skillingaryd, (på markerade platser mellan Storgatan och
Ljungberghsgatan) får fordon  parkeras under högst 1 tim i följd vardagar mellan klockan 08.00 – 19.00
och vardagar före sön- och helgdag mellan klockan 08.00 – 15.00.

 
Denna författning träder i kraft den 18 september 2018, då Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter
(0665 2004 : 15) om parkering ska upphöra att gälla.

 
Tekniska utskottet

 
Elisabeth Wigert

 

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Artillerigatan, Skillingaryd
Datum: 2018-09-18

0665 2018:10

Kontrolldatum: 2018-09-18 Artillerigatan, Skillingaryd



Kontrolldatum: 2018-09-18 Artillerigatan, Skillingaryd



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-09-18 § 87 TU 2018/082 9(10) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Fastställande av lokal trafikföreskrift om parkering på 
Stationsgatan i Skillingaryd, dnr TU 2018/082 
 
Tekniska utskottets beslut 
Fastställa förslaget till lokal trafikföreskrift 0665 2018:11 om parkering på 
Stationsgatan i Skillingaryd. 
 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1§ andra stycket 16 och 
3§ första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande: 
 
På Stationsgatan i Skillingaryd, (på markerade platser mellan Storgatan och 
Ljungberghsgatan) får fordon parkeras under högst 1 tim i följd vardagar 
mellan klockan 08.00 – 19.00 och vardag före sön- och helgdag mellan 
klockan 08.00 – 15.00. 
 
Denna författning träder i kraft den 18 september 2018, då Vaggeryds 
kommuns lokala trafikföreskrifter (0665 2004:22) om parkering ska 
upphöra att gälla. 
 
Denna paragraf är omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter beslut om parkeringstider i kommunens tätorter ändras de lokala 
trafikföreskrifterna enligt ovan. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07 §126 Tider för parkering. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta att denna paragraf ska vara 
omedelbart justerad, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 



 
Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Stationsgatan, Skillingaryd; 
beslutade den 18 september 2018. 

 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. 

På Stationsgatan i Skillingaryd, (på markerade platser mellan Storgatan och Ljungberghsgatan) får fordon
parkeras under högst 1 tim i följd vardagar mellan klockan 08.00 – 19.00 och vardag före sön- och
helgdag mellan klockan 08.00 – 15.00.

 
Denna författning träder i kraft den 18 september 2018 då Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter
(0665 2004 : 22) om parkering ska upphöra att gälla.

 
Tekniska utskottet

 
Afshin Teimouri

 

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Stationsgatan, Skillingaryd
Datum: 2018-09-13

0665 2018:11

Kontrolldatum: 2018-09-13 Stationsgatan, Skillingaryd



Kontrolldatum: 2018-09-13 Stationsgatan, Skillingaryd



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-09-18 § 88 TU 2018/082 10(10) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Fastställande av lokal trafikföreskrift om parkering på 
Centralplan i Skillingaryd, dnr TU 2018/082 
 
Tekniska utskottets beslut 
Fastställa förslaget till lokal trafikföreskrift 0665 2018:12 om parkering på 
Centralplan i Skillingaryd. 
 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1§ andra stycket 16 och 
3§ första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande: 
 
På Centralplan i Skillingaryd, får fordon parkeras under högst 1 tim i följd 
vardagar mellan klockan 08.00 – 19.00 och vardag före sön- och helgdag 
mellan klockan 08.00 – 15.00. 
 
Denna författning träder i kraft den 18 september 2018, då Vaggeryds 
kommuns lokala trafikföreskrifter (0665 2004:351) om parkering ska 
upphöra att gälla. 
 
Denna paragraf är omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter beslut om parkeringstider i kommunens tätorter ändras de lokala 
trafikföreskrifterna enligt ovan. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07 §126 Tider för parkering. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta att denna paragraf ska vara 
omedelbart justerad, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 



 
Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Centralplan, Skillingaryd; 
beslutade den 18 september 2018. 

 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. 

På Centralplan i Skillingaryd, får fordon parkeras under högst 1 tim i följd vardagar mellan klockan 08.00
– 19.00 och vardag före sön- och helgdag mellan klockan 08.00 – 15.00.

 
Denna författning träder i kraft den 18 september 2018 då Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter
(0665 2004 : 351) om parkering ska upphöra att gälla.ska upphöra att gälla.

 
Tekniska utskottet

 
Afshin Teimouri

 

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Centralplan, Skillingaryd
Datum: 2018-09-18

0665 2018:12

Kontrolldatum: 2018-09-18 Centralplan, Skillingaryd



Kontrolldatum: 2018-09-18 Centralplan, Skillingaryd
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