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Nr 91. Förslag till lokala föreskrifter 
om allmänna försäljningsplatser i 
Uppsala kommun  
KSN-2012-1109 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta lokala föreskrifter om allmänna 
försäljningsplatser i Uppsala kommun enligt 
ärendets bilaga 1. 
 
Uppsala den 7 maj 2013 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla 
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda 
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Erik 
Pelling, Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene 
Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, Rickard 
Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V). 
 
Dessutom närvarande: Simone Falk, Louise Lan-
derholm Bill (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin 
Ericsson (C) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
De nuvarande torghandelsföreskrifterna antogs av 
fullmäktige 1996. Gatu- och samhällsmiljnämn-
den har, på uppdrag av fullmäktige, reviderat dessa 
och överlämnat förslag till lokala föreskrifter om 
allmänna försäljningsplatser. Bilaga 2. Nämnden 
har remissbehandlat sitt förslag och redovisar en 
remissammanställning liksom en jämförelse mellan 
reviderade och nuvarande föreskrifter.  
 
Föreskrifterna har kortats ned så att de bara inne-
håller nödvändiga kompletterande föreskrifter till 
vad som regleras i förordning. Den allmänna infor-
mationen i nuvarande föreskrifter utgår och pre-
senteras på annat sätt. Språket har redigerats. 
Vidare anges ett ökat antal allmänna försäljnings-
platser samt ändrade försäljningstider i syfte att 

följa öppettiderna för övrig handel. Bestämmelser 
om julgransförsäljning har lagts till.  
 
Föredragning 
En justering har skett av 8 § i föreskrifterna så att 
julgransförsäljare inte behöver forsla bort sina 
granar 30 minuter efter försäljningstidens slut vil-
ket annars skulle ställa sig ogörligt med hänsyn till 
den stora mängden julgranar som då skulle behöva 
hanteras. Vidare har försäljningstiden för Vaksala 
torg helgfria lördagar utökats till 06.00-21.00 
 
I övrigt överensstämmer de här föreslagna 
föreskrifterna gatu- och samhällsmiljönämndens 
förslag förutom en språklig förändring av 5 §.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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