LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

Paragraf

Sida

Kommunstyrelsen

2012-03-26
2012-10-29
2012-10-15

67
197
207
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458
501

Arbets- och personalutskottet

2012-09-24

201

424

marskf30
Dnr 12.167-008

Motion om revidering av torgstadgan
Ärendebeskrivning
Marie-Anne Björn och Carola Lidén, för centerpartiet, anför följande i en
motion.
Torghandel i Luleå blir något som kommer att finnas i stadsbilden varje höst,
nästa koncept blir troligen bondens egen marknad. Torgstadgan har under
många år inte reviderats för att passa in i det samhälle som vi har idag. Att
vara livsmedelsproducent innebär att man ska följa många regler som
kommunen har satt upp för just bra livsmedelshantering. Det är ett stort
problem med torgstadgan som inte tillåter kylvagnar och kylbilar på torget
eller i centrum.
För att kunna följa de regler som är uppsatta så bör livsmedel förvaras i kyla
för att kunna behålla den kvalité och fräschör som krävs av livsmedelslagen.
Grönsaker och kött kan inte förvaras i värme i 6 timmar.
Därför förslår vi att
-

torgstadgan revideras så att kylvagnar och kylbilar får användas vid
försäljning av livsmedel.

Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2012-10-29

197

459

Kommunstyrelsen

2012-10-15

207

502

Arbets- och personalutskottet

2012-09-24

201

425

marskf30b

Tekniska nämndens yttrande
Torghandeln regleras i torghandelsstadgan som handläggs av konsumentnämnden och fastställs av kommunfullmäktige. Senaste ändringen gjordes
2007-06-18. I torghandelsstadgan regleras att uppställning eller försäljning
från fordon inte tillåts på torgplatsen. Tillstånd för försäljning från mindre
vagnar som kan göras om till torgstånd kan ges. Torgplatsen är
Köpmantorget.
Att Köpmantorget är kommunens salutorg innebär att inget särskilt tillstånd
behövs för saluförsäljning. Plats bokas hos parkeringsvakterna. Ibland, t ex
vid markander, kan saluförsäljning bedrivas på andra platser men då krävs
tillstånd enligt ordningslagen för upplåtelse av mark. Detta då markanvändningen strider mot detaljplanen.
Saluhandeln i Luleå har varit en diskussionsfråga under många år. Förutom
salustånden så har lokaliseringen av Luleås saluplats diskuterats. Som anförs i
motionen har försäljare behov av kyla för sina varor. Allt vanligare blir även
att saluförsäljare använder sina fordon som kombinerat försäljningsstånd och
lager. Mot det står dels att behovet av ytor ökar då fordonen tar plats, dels,
och inte minst, estetiken på salutorget. På Köpmantorget har många
diskussioner rört försäljning från husvagnar, klädförsäljning som breder ut sig
över stora ytor. En tydlig reglering av saluförsäljningen ses på Hötorget i
Stockholm där ingen försäljning från fordon förekommer och salustånden är
enhetligt utformade. På Köpmantorget var försöket med kopior av kyrkstugor
som försäljningsstånd ett led i att vintertid öka torgets attraktion.
Som salutorg har Köpmantorget sina begränsningar. Många saluförsäljare
önskar få försäljningen flyttat till Storgatan. Nytorget utanför Åhléns har lyfts
fram som en alternativ plats. Försäljningsplatser har också efterfrågats på
torget i Kyrkbyn

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2012-10-29

197

460

Kommunstyrelsen

2012-10-15

207

503

Arbets- och personalutskottet

2012-09-24

201

426

marskf30c
Som det är idag är inte saluförsäljningen på Köpmantorget i sig en nog stor
målpunkt utan behöver draghjälp t ex av att ligga vid ett större gångstråk.
Torgplatsen behöver även närhet till parkering, både för försäljarna och för
konsumenterna. De platser som nämnts för saluförsäljning är bl a att utveckla
Köpmantorget, Nytorget och Södra Hamnplan.
Att revidera torghandelsstadgan så att försäljning från kylvagnar och kylbilar
tillåts på Köpmantorget är inte okomplicerat. Torget är relativt trångt vilket
begränsar antalet försäljningsplatser. Idag finns åtta. Någon form av reglering
av utformning och status på fordonen bör göras för att hålla en rimlig estetik.
Sen finns redan nu ett problem med mycket biltrafik och parkering kring
Köpmantorget. Torget är inte heller lämpligt för den typ av försäljning där
bröd eller mat lagas på plats då det är omgivet av kontor och butiker som
störs av rök och lukter.
En översyn av torghandelsstadgan bör göras. Förutom hur försäljning av
varor som kräver kyla skall klaras bör en översyn studera om Köpmantorget
fortsättningsvis skall vara kommunens salutorg eller om det finns någon
annan lämplig plats. Var än saluhandeln lokaliseras bör försäljningsstånden
utformas så att de bidrar till staden och platsen attraktivitet.
Då det är konsumentnämnden som handlägger torghandelsstadgan bör de ges
i uppdrag att hålla i en översyn. I arbetet är miljönämnden, tekniska nämnden
och stadsbyggnadskontoret naturliga partner.
Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att
-

tillstyrka motionen om revidering av torgstadgan och i samband med
det pröva möjligheten att tillåta kylvagnar och kylbilar.

Miljönämndens yttrande
Miljökontoret anser att det ur livsmedelssäkerhetssynpunkt vore en fördel att
tillåta kylvagnar och kylbilar vid torghandel. Detta skulle göra det enklare för

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf
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Kommunfullmäktige

2012-10-29

197
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Kommunstyrelsen

2012-10-15
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2012-09-24

201
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livsmedelsproducenterna att följa de regler som finns rörande lämpliga
temperaturer för förvaring av livsmedel.
Miljönämnden beslutar att miljökontorets yttrande enligt ovan också blir
miljönämndens yttrande.

Konsumentnämndens yttrande
Torghandelsstadgan gäller för Köpmantorget i Luleå och torget i Råneå.
För uppställning av fordon på eller i anslutning till salutorget gäller vad som
sägs i lokala trafikföreskrifter för Luleå kommun. Uppställning eller
försäljning från fordon på torgplatsen är inte tillåten idag.
Köpmantorget är en plats som inte är lämplig för uppställning av bilar eller
vagnar. Det är en torgplats som bäst lämpar sig för torghandel från bord.
Konsumentnämnden beslutar att avstyrka motionen om revidering av
torghandelsstadgan. Om torghandel på Köpmantorget flyttas eller om det
tillkommer torghandelsplatser i framtiden, är konsumentnämnden villig att
pröva en revidering av stadgarna igen.

Arbets- och personalutskottet
Tekniska förvaltningen och Konsumentvägledningen föredrar ärendet.
Yvonne Stålnacke (S) och Nina Berggård (V) yrkar bifall enligt tekniska
nämndens yttrande.

Proposition
Ordföranden ställer Yvonne Stålnackes förslag under proposition och finner
att arbets- och personalutskottet bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2012-10-15

207

505

Arbets- och personalutskottet

2012-09-24

201

427b

marskf30e

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen om
revidering av torgstadgan och i samband med det pröva möjligheten att tillåta
kylvagnar och kylbilar.
_____

Kommunstyrelsen
Carola Lidén (C), Sanna Suljanovic (M), Annika Eriksson (MP) och Lenita
Ericson (S) yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.

Proposition
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen om
revidering av torgstadgan och i samband med det pröva möjligheten att tillåta
kylvagnar och kylbilar.
_____

Kommunfullmäktige
Carola Lidén (C), Erland Nilsson (LBPO), Eva Hedesand-Lundqvist (S), Lenita
Ericson (S) och Karl Petersen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2012-10-15

207

505b

Arbets- och personalutskottet
marskf30f

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka motionen om revidering av
torgstadgan och i samband med det pröva möjligheten att tillåta kylvagnar
och kylbilar.
_____

Beslutsexpediering
Tekniska nämnden, miljönämnden, konsumentnämnden, kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

