
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Handläggare 
Bertolino Engla 

Datum 
2014-09-02 

Diarienummer 
KSN-2013-1079 

Kommunstyrelsen 

Motion av Jeannette Escanilla och Edip Akay (båda V) om torghandeln på 
Vaksala torg. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen enligt föredragningen i ärendet. 

Ärende 
Jeannette Escanilla och Edip Akay (båda V) föreslår i en motion, väckt den 27 augusti 2013, 
att uppdra till kommunstyrelsen och gatu- och samhällsnämnden att se över hur lördagarnas 
torghandel ska kunna fortgå även när Vaksala torg används för andra arrangemang, bilaga 1. 

Remissbehandling 
Gatu- och samhällsmiljönämnden anför att de varit i kontakt med rektorn för Vaksalaskolan 
som tillstyrkt att skolgården kan upplåtas vid de tillfällen då evenemang äger rum på Vaksala 
torg. Cirka 100 platser kan erbjudas för loppmarknad och torghandel. Bilaga 2. 

Föredragning 
Vaksalatorg är en av Uppsalas viktigaste evenemangsytor med sitt centrala läge och stora 
omfång. Med Uppsala konsert & Kongress som granne utgör torget en möjlighet till att 
kombinera torgyta med loger eller lokaler inomhus. Intresset för Vaksalatorg som 
evenemangsyta ökar stadigt. I dagsläget begränsas antalet evenemang på torget till 7 helger 
per år varav 4 helger under högsäsong (april – oktober) utifrån tanken om att ge plats åt fasta 
torghandlare samt loppmarknaden.  

Som framgår av gatu- och samhällsmiljönämndens yttrande finns en lösning på den 
frågeställning som motionen väcker. Något särskilt beslut från kommunfullmäktige är därför 
inte erforderligt.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

Kommunledningskontoret 

Joachim Danielsson Jan Malmberg 
Stadsdirektör Tf chef för kommunledningskontoret 
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Yttrande över motion av Jeannette Escanilla och Edip Akay (båda V) om torghandeln 
på Vaksala torg 

Sammanfattning 
Gatu- och samhällsmiljönämnden anser att ett försök med loppmarknad och torghandel på 
Vaksalaskolans skolgård genomförs vid de tillfällen under 2014 som torget upplåts till annan 
verksamhet. 

Ärende 
Jeannette Escanilla och Edip Akay (båda V) föreslår i en motion att kommunstyrelsen och 
gatu- och samhällsmiljönämnden får i uppdrag att se över hur lördagarnas torghandel ska 
kunna fortgå även när Väksala torg används för andra arrangemang. 

De framhåller att från tidig vår t i l l sen höst pågår torghandel på Vaksala torg. Lördagarna är 
populärast, då loppmarknaden är ett nöje för många Uppsalabor. 

De påtalar vikten av att loppmarknaden och torghandlarna ska ha någonstans att vara när 
torget upplåts för andra evenemang. De har förslag på platser dit torghandlarna och 
loppmarknaden kan flytta. Ett förslag är att de flyttas til l Vaksalaskolans skolgård vid bra 
väder och att Vaksalaskolans matsal öppnas vid regn. 

I dagsläget begränsas antalet evenemang på torget ti l l sju tillfällen per år varav fyra tillfällen 
under högsäsongen (april-oktober). 

Kontoret för samhällsutveckling har varit i kontakt med rektorn på Vaksalaskolan i frågan om 
de kan upplåta skolgården för loppmarknad och torghandel. Rektorn är positiv t i l l att 
skolgården används på lördagar, under förutsättning att platsen lämnas i samma skick som när 
den togs i bruk. Vidare önskar rektorn att skolan ska få del av viss intäkt vid eventuell 
uthyrning. 
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När det gäller loppmarknaden går det att få ca 100 platser på skolgården, Torghandeln får inte 
tillgång till lika stor yta på skolgården som när de står på Vaksala torg men förhoppningsvis 
är det bättre att få en liten yta nära torget än att inte ha någon plats alls. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden anser inte att loppmarknaden ska flyttas in vid dåligt väder, 
eftersom loppmarknaden på Vaksala torg är en uteloppis. 

ällsmilj önämnden 

I r w Tj^fler 
Sekreterare 
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GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-10 

Plats och tid: Bergius, Stationsgatan 12, klockan 18:00-20:00 

Ledamöter: Stefan Hanna (C), ordförande Ersättare: Jakob Envall (M) 
Louise Bill (M), l:e v. ordförande Jessica Nettelblad (FP), tjg § 181 
Johan Lundqvist (MP), 2;e vice ordf. Harald Klomp (KD) 
Sten Daxberg (M) Andreas Hallin (S) 
Henrik Ottosson (FP), ej § 181 
Mia Nordström (C) 
lan Engblom (KD) 
Elnaz Alizadeh (S) 
Patrik Hedlund (S) 
Berit Ericsson (S) 
Lennart Söderberg (V) 

Tjänstemän: Bengt Andrén 
Åsa Nilsson Bjervner 
Barbro Rinander 
Ingemar Carlsson 
Tom Karlsson 
Ralf Nord 
Ann-Britt Ådegren 
Sofia Gjerstad 

Tove Västibacken 
Inger Tjäder, sekreterare 

Utses att justera: Johan Lunda vist (MP) 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

^ K c u i t o 

Paragrafer: 165-188 

mhällsutveckling, Stationsgatan 12, den 20 december 2013 

. AT 

Inger T/Mer, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Gatu- och sarnhällsmiljönärnnden 
10 december 2013 

Datum för 
anslags uppsättande: 23 december 2013 

Sista dag för överklagande: 15 j anuari 2014 
Datumför anslags nedtagande: 14 januari 2014 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kontoret för samhällsutveckling, Stationsgatan 12 

Underskrift: 
Inger Tjäaer, K 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-10 

§180

Yttrande över motion av Jeannette Escanilla och Edip Akay (båda V) om 
torghandeln på Vaksala torg 
GSN-2013-1981 

Beslut 

Gatu- och samiällsrmljönärxmden beslutar 

att anta upprättat förslag til l skrivelse och överlämna detsamma ti l l kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Gatu- och samhällsmiljönämnden anser att ett försök med loppmarknad och torghandel på 
Vaksalaskolans skolgård genomförs vid de tillfällen under 2014 som torget upplåts till annan 
verksamhet. 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens remiss av den 3 september 2013. 
Kontorets skrivelse av den 24 november 2013. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Justerandes sign 

å
Utdragsbestyrkande 




