
Justerandes sign 

ARVIDSJAURS KOMMUN 	 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 	 Sida 

Kommunfullmäktige 
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Lokala föreskrifter för 
torghandel (torgstadga) i 
Arvidsjaurs kommun 

För att främja torghandeln i Arvidsjaur och underlätta hantering av tillstånd 
samt avgifter har kommunfullmäktige 2011-10-31 § 141 antagit torgstadga — 
Lokala föreskrifter för torghandel i Arvidsjaurs kommun. 

Beslutet skickas till: 
. Tora Landgren 

Förslag till ändring av föreskriftema har 2014-02-18 upprättats av 
planingenjör Tora Landgren. 

I samband med att torgstadgan antogs upprättades även ett arrendeavtal 
mellan Arvidsjaurs kommun och Arvidsjaurhem AB för Lommen 6 och 17. 
Arvidsjaurs kommun betalar Arvidsjaurhern 1000 kr/ år för dessa platser. 
Arvidsjaurhem sa upp detta arrendeavtal i januari 2014. Dessa torgplatser 
hyrs sällan ut och under 2013 har dessa inte varit uthyrda någon gång. 
Förslaget innebär att kommunen inte tecknar något nytt arrendeavtal och att 
torgplatserna på Lommen 6 och 17 stryks i torgstadgan. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bilaga ./. 1. Lokala föreskrifter för torghandel (torgstadga) antas enligt bilaga till 
protokollet. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-31 § 141 upphör att gälla. 

   

Beslutsunderlag 
Förslag till ny torgstadga 
Ks 2014-03-26 § 74 

Utdragsbestyrkande 
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TORGSTADGA 

Lokala föreskrifter för torghandel i Arvidsjaurs kommun 

Arvidsjaurs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning 
och säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och kommunens 
lokala ordningsföreskrifter, gäller dessa föreskrifter för de offentliga platser i 
kommunen som upplåtits som allmänna försäljningsplatser för torghandel. Syftet med 
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

2 § Föreskrifterna gäller torgplatser vid Johannaparken, Medborgarhuset samt 
Fridhemsskolan i Arvidsjaur, i enlighet med bifogad karta. Torgplatserna vid 
Fridhemsskolan kan endast nyttjas av ideella föreningar som bedriver verksamhet för 
att få in pengar som ska finansiera verksamheter för barn- och ungdomar, 
handikapporganisationer samt pensionärsorganisationer. Torgplatserna vid 
Fridhemsskolan kan även nyttjas av skolklasser. 

Fördelning av torgplatser 

3 § Vid fördelning av torgplatser gäller följande: 

Torgplats anvisas efter ansökan till kommunstyrelsen. Torgplats kan upplåtas per 
dag, vecka eller månad i mån av plats. Torgplatserna fördelas löpande utifrån 
inkomna ansökningar. Ansökan kan göras för maximalt ett kalenderår i taget. 
Hyresgäst disponerar endast anvisad torgplats. Möjlighet att hyra två eller fier 
anslutande platser finns i mån av tillgång. 

Tider för försäljning 

4 § Torghandel får ske på följande tider: 

• Tilldelad torgplats får disponeras under tiden 07.30 — 21.30. 
Försäljning får ske kl. 08.00 — 21.00. 

• På påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton får torgplats 
disponeras 07.30 — 15.30 med försäljning 08.00 — 15.00. 

• Varor och redskap skall vara bortförda från saluplatsen när tiden för upplåtelsen 
upphör för dagen. 

• På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl 
föreligger får Arvidsjaurs kommun besluta att försäljning i särskilda fall skall ske vid 
andra tider än vad som stadgas enligt ovan eller helt ställas in. 
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I samband med vår- och höstmarknad hyrs inte torgplatser ut. 

Innehavarens upplysningsskyldighet 

5 § Innehavare av torgplats är skyldig att genom en väl synlig skylt lämna upplysningar 
om innehavarens namn, postadress, telefonnummer samt organisationsnurnmer. 

Vid försäljning av vara skall uppgifter om innehavarens namn, postadress, 
telefonnummer och organisationsnummer lämnas skriftligt på kvitto. 

Förbud mot försäljning av vissa varor 

6 § Skjutvapen och vapen i övrigt, ammunition, pyrotekniska varor och sprängämnen får 
ej säljas på de allmänna försäljningsplatserna. 

Försäljning av livsmedel 

7 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen 
(2006:813) och föreskrifter meddelade med stöd av denna lagstiftning samt EG-
förordningar som rör denna hantering. 

Placering av varor, redskap och fordon 

8 § Varor och redskap får ej placeras på de gångar som är avsedda för gående eller trafik 
utmed eller mellan torgplatserna. 

Torghandlarnas fordon får inte parkeras i anslutning till torgplatsen om inte allmän 
parkeringsplats finns tillgänglig där. Erforderliga varutransporter får ske kl. 07.30 — 
11.00, 13.30 — 16.30 och 18.00 — 21.00. 

Renhållning m.m. 

9 § En innehavare av torgplats är skyldig att senast när upplåtelsen upphör för dagen 
samla ihop och ta hand om avfall och annat skräp från rörelsen och lägga detta i 
sopkärl som kommunen tillhandahåller. 

Innehavaren är skyldig att se till att torgplatsen och intilliggande ytor hålls rena och 
snygga samt att tillhandahålla kärl för uppsamling av det verksamhetsavfall den 
genererar. 

Avgift 

10 § För begagnande av torgplats har Arvidsjaurs kommun rätt att ta ut avgift enligt den 
taxa som beslutats av kommunfullmäktige. 

./? 
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Överträdelse av föreskrift 

11 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av ordningsparagraferna i 
denna föreskrift kan dömas till penningböter enligt ordningslagen 3 kap, 22 § 2 
stycket. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

Enligt ansökan om upplåtelse av offentlig plats kan överträdelse medföra omedelbar 
avhysning. Upprepade överträdelser kan, efter två skriftliga varningar från 
kommunen, medföra att rätten att hyra torgplats förverkas under ett år. 



Bilaga 
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Torgplatser Johannaparken 
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Torgplatser Medborgarhuset 
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