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2016-11-30
Tekniska nämnden

Dnr Ten 2016/599
Revidering av torghandelsstagan inom Järfälla kommun
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
1. Förslag till ny torghandelsstadga antas.
2. Torghandelsstadgan träder i kraft den 1 april 2017, samtidigt upphör nuvarande
torgstadga att gälla.
Ärendet i korthet

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår en revidering nuvarande torgstadga. Gällande
stadga ändrades senast 2002. Den nya reviderade torghandelsstadgan föreslås gälla
från 1 april 2017.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-28
2. Förslag till ny taxa för vissa upplåtelser av offentlig plats inom Järfälla kommun,
2016-11-25
3. Gällande torgstadga antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02
Bakgrund

Anledningen att förvaltningen föreslår revidering av torghandelsstadgarna är främst
att möjligöra torghandel på nya och kommande torg i Barkarbystaden och Veddesta.
En torghandelsstadga kompletterar kommunens lokala ordningsföreskrifter (antagen
1995), gällande allmän ordning och säkerhet. I den föreslagna reviderade
torghandelsstadgan har paragrafer som inte är viktiga för att upprätthålla den
allmänna ordningen tagits bort. Exempelvis uppsägningstid för upplåtelseavtalet,
vilka vågar som godkända, elanslutning etc. De förhållanden som detaljreglerar
liknande frågor, mellan handlare och kommunen, läggs i de villkor för avtalet som
skrivs mellan parterna. Villkor för torghandel, som är ett flexibelt och föränderligt
dokument, tas fram av förvaltningen.
Förvaltningen föreslår att byta namn från torgstadga till torghandelsstadga för att få
ett mer korrekt beskrivande namn av stadgans innehåll.
Den nya taxan föreslås gälla från 1 april 2017.
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Slutsatser

Det är förvaltningens uppfattning att den föreslagna torghandelsstadgan kommer att
bättre överensstämma med dagens och kommande behov av torghandel i en starkt
växande kommun.

Mikael Rångeby
Bygg- och miljödirektör
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Kommunstyrelsen
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Hans Enelius
Chef Park och gata

