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2019-09-30
Tekniska nämnden

Dnr Ten 2019/441
Öppna upp för torghandel i Viksjö – yttrande över motion från Mikael
Jämtsved (MP)
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
1. Yttrande över motionen Öppna upp för torghandel i Viksjö godkänds för
överlämnande till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
Ärendet i korthet

Mikael Jämtsved (MP) har i en motion som remitterats till tekniska nämnden den 10
juni 2019 föreslagit att Järfälla kommun öppnar upp för fast torghandel i Viksjö
centrum. Motionären nämner bland annat kommunens torghandelsstadga som
reglerar torghandel i kommunen, där det fastslås att torghandel får förekomma i
Viksjö centrum. Motionären hänvisar även till kommunens information på den
externa hemsida, att det inte kommer tillåtas någon fast torghandel i Viksjö centrum
utan enbart tillåtas tillfälliga torgplatser.
Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över motionen godkänds för
överlämnade till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-30
2. Öppna upp för torghandel i Viksjö – yttrande över motion från Mikael Jämtsved
(MP), 2019-09-30
3. Öppna upp för torghandel i Viksjö - motion från Mikael Jämtsved (MP), 2019-0610
Bakgrund

Mikael Jämtsved (MP) har i en motion förslagit att Järfälla kommun öppnar upp för
fast torghandel i Viksjö centrum. I motionen lyfter motionären fram Järfälla
kommuns torghandelsstadga som reglerar torghandel i kommunen. I den anges att
torghandel får förekomma i kommunens centrum, inklusive Viksjö centrum.
Motionären hänvisar även till kommunens information på hemsidan, att det inte
kommer tillåtas någon fast torghandel i Viksjö centrum utan enbart tillåtas tillfälliga
torgplatser. Motionären anser att det är svårt att förstå varför det nyrenoverade
Viksjö centrum skulle vara olämpligt för torghandel. Utifrån detta föreslås att
kommunen öppnar upp för fast torghandel även i Viksjö centrum.
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-30

Bygg- och miljöförvaltningen
Kvalitet och verksamhetsstöd
Anna Skrifvars, Nämndsekreterare/utredare
Telefon: (direkt)
Fax:

Besöksadress: Vasaplatsen 11
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: Anna.Skrifvars@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082

2019-09-30

2 (2)

Analys

I Viksjö centrum har det under längre period pågått en omfattande ombyggnation,
där ett visst efterarbete fortfarande pågår. Kommunen har därav enbart kunnat
erbjuda tillfälliga torghandelsplatser.
Barnkonsekvensanalys

På torgytor kan barn och ungdomar träffas för att umgås och ta del av allmänna
aktiviteter.
Företagskonsekvensanalys

Torgytor kan anses som viktigt inslag i stadsbilden, där en välbesökt plats uppfattas
som trygg. I den växande staden behöver de offentliga plasterna, som torg är,
användas på ett flexibelt sätt. Torgytor kan därför möjliggöra för en mötesplats med
liv och samvaro för människor i alla åldrar. En trevlig torgyta är därför något som
kan bedömas ha en positiv inverkan på företagsklimatet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut kommer inte innebära några
ekonomiska konsekvenser.
Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över motionen Öppna upp för
torghandel i Viksjö godkänds för överlämnade till kommunstyrelsen för fortsatt
beredning.
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