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Revidering av torghandelsstadga för Luleå kommun
Bilaga:
Lokala föreskrifter för torghandel i Luleå kommun
Reservation
Konsumentnämnden är ansvarig för torghandelsstadgan i Luleå kommun.
Tillstånd för torghandel sökes hos trafikövervakarna, tekniska förvaltningen.
Trafikövervakarna upplever att det är vissa tolkningsproblem med den
nuvarande stadgan från 1996‐05‐28. Nämnden har därför beslutat att göra en
revidering av stadgan.
Föreliggande förslag innebär följande förändringar jämfört med gällande
torghandelsstadga.
•
•
•

•

Torghandelsstadgan kallas i fortsättningen för ”Lokala föreskrifter för
torghandel i Luleå kommun”
1 § Torget vid Cityhuset på Örnäset utgår som försäljningsplats
5 § punkterna ”konsumentnämndens bestämmelser gäller för torgståndets
minsta respektive största yta” samt ”plats för torgstånd anvisas av
konsumentnämndens torgplatsövervakare” föreslås utgå
6 § har delats upp i två paragrafen. Det som är nytt är det som föreslås stå i
7 §: ”Innehavaren av fast saluplats som inte har för avsikt att nyttja sin
plats ska meddela detta till trafikövervakargruppen senast sista vardagen
före aktuell försäljningsdag. Upprepad underlåtenhet att meddela detta
leder till uppsägning av fast saluplats utan att återbetalning av erlagd
avgift sker”.
Anledningen till skrivningen i 7 § är att vi inte vill att någon ska kunna
boka upp försäljningsplatser utan att använda dem. Vi vill ha en levande
torghandel.

I övrigt innebär förslaget språkliga förändringar.
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Konsumentnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta bifogat
förslag till nya lokala föreskrifter för torghandel i Luleå kommun.
Konsumentnämnden har vidare beslutat att lokalproducerade varor är en
prioriterad varugrupp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta att
‐

anta bifogat förslag till nya lokala föreskrifter för torghandel i Luleå
kommun.

_____
Kommunstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet till konsumentnämnden för ytterligare beredning.
_____
KONSUMENTNÄMNDENS YTTRANDE
Nämnden beslutar att stryka sista meningen i 5 §: ”prioriterade varugrupper,
enligt konsumentnämndens bestämmelser, har företräde”. Meningen ersätts
inte av någon ny skrivning.
Dessutom beslutas att till hösten göra en avstämning av torghandeln gällande
lokalproducerade varor.
För övrigt beslutar nämnden att torghandel endast får äga rum helgfria dagar.
Helgdagar finns inga trafikövervakare i tjänst och det skulle då betyda att
handeln skulle ske utan övervakning.
Stella Tormanoff (c) reserverar sig mot beslutet att stryka meningen i § 5 utan
att ersätta den med en ny. Skriftlig reservation bifogas.
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Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott beslutar att
remittera ärendet till partigrupperna.
_____
Camilla Hansen och Annika Eriksson föreslår att § 5 ska ha följande lydelse
Vid upplåtelse av saluplats gäller att
-

plats anvisas försäljare i den ordning den inkommer med ansökan.
handlare säljande varor som helt eller delvis tillverkas och förpackas i
regionerna skrivna nedanför, skall prioriteras i punktlig ordning där
nummer ett prioriteras högst, då efterfrågan av saluplatser överstiger
tillgången:
1. Luleå kommun
2. Norrbotten
3. Norrland och Norra Lappland (inklusive norra Finland och norra
Norge)
4. Hela Sverige
5. EU

Mattias Karlsson och Karl Petersen föreslår att sista meningen i § 7 stryks.
Camilla Hansen, Ylva Strutz, Mattias Karlsson, Erika Josbrandt och Karl
Petersen föreslår att den första meningen i § 6 ska utgå.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

bifalla konsumentnämndens förslag med följande ändringar
‐ första meningen i § 6 utgår
‐ sista meningen i § 7 utgår.

Camilla Hansen reserverar sig mot beslutet.
_____
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Camilla Hansen (c) och Annika Eriksson (mp) föreslår att § 5 ska ha följande
lydelse.
Vid upplåtelse av saluplats gäller att
-

plats anvisas försäljare i den ordning den inkommer med ansökan.
handlare säljande varor som helt eller delvis tillverkas och förpackas i
regionerna skrivna nedanför, skall prioriteras i punktlig ordning där
nummer ett prioriteras högst, då efterfrågan av saluplatser överstiger
tillgången:
1. Luleå kommun
2. Norrbotten
3. Norrland och Norra Lappland (inklusive norra Finland och norra
Norge)
4. Hela Sverige
5. EU

Eva Hedesand‐Lundqvist (s), Börje Lööw (v) och Leif Wikman (s) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

bifalla konsumentnämndens förslag med följande ändringar
‐ första meningen i § 6 utgår
‐ sista meningen i § 7 utgår.

Camilla Hansen (c) och Annika Eriksson (mp) reserverar sig mot beslutet.
_____
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