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Dnr 453/15

Förslag på ändring av de lokala ordningsföreskrifterna

Enhetschef för serviceenheten Ann-Marie Ljunggren redogör för ärendet.
Ett förslag på ändring av de lokala ordningsföreskrifterna har tagits fram. På
kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-13 informerade kommunchef Roger Westman att
ett arbete har påbörjats med att göra ytterligare ändringar av de lokala
ordningsföreskrifterna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-01-13 § 16 att återremittera ärendet för
uppdatering av de lokala ordningsföreskrifterna.
Enhetschef för serviceenheten Ann-Marie Ljunggren har gjort en uppdatering av de lokala
ordn in gsföreskrifterna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta den föreslagna ändringen av de lokala ordningsföreskrifterna samt bifogad karta
att hemställa hos Länsstyrelsen om antagande.
Expedieras till
Diariet
Kommunstyrelsen
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Vår beteckning

2016-01-29
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Er beteckning

Kommunfullmäktige

Förslag på ändring av de lokala ordningsföreskrifterna
Bakgrund
Tranås kommun har under en längre tid arbetat med att förbättra tillgängligheten för alla
utmed Storgatan vilket innebär bl a en bredare yta för affärsinnehavaren att nyttja marken
utmed skyltfönstret. I Tranås kommuns gestaltningsprogram, antaget av KF § 41, 2012-0305 är olika områden klart och tydligt utpekade och ämnade för försäljning m.m.
Storgatanas gestaltning har tagit form och det är viktigt att ändamålet med de områden
som är utpekat med sinusplattor (för synskadade) hålls fria, trottoar för gående och
skyltzon används till det som är tänkt.

Vid antagandet var endast en sida ombyggd, nu när Storgatan är ombyggd behöver
gestaltningsprogramet revideras, detta görs av bygg och miljönämnden.
När en ansökan om tillstånd enligt ordningslagen om att få nyttja kommunens mark
inkommer till Tranås kommun, serviceenheten gör enhetschefen en bedömning vilka som
skall kontaktas för inhämtande av synpunkter innan yttrande sammanställs. Gatuparkavdelningen, kultur och miljö och hälsa. Det dokument som ligger till grund för
yttrandet är gestaltningsprogamet och de lokala ordningsföreskrifterna. Räddningschefen
lämnar separat yttrande och har befogenheter att avstyrka arrangemanget även om Tranås
kommun har gett ett positivt svar i yttrandet.
Varje ansökan behandlas utifrån vad det är för aktivitet och önskemål om plats ur
trafiksäkerhetssynpunkt. Syftet är att klargöra och förenkla för alla enligt de direktiv som är
antagna för Storgatan med närliggande områden enligt karta som finns i
gestaltningsprogrammet.
§ 14 förslag på ändring 2016-01-29
Tillstånd enligt ordningslagen för t ex enstaka försäljning m.m. får ske på angiven plats
enligt gestaltningsprogrammet. Förgårdsmark längs Storgatan med hänvisning till det
markerade området i gestaltningsprogamet så kallad zon markerad i beläggningen tör
skyltning och saluprodukter, Klockareplan, Hylands torg och Torget, Torgdagen lyder
under annat beslut. Ansökan skall göras hos polisen vid varje enskilt tillfälle enligt
ordningslagen.

Marknadsplats
Tranås kommun kan i framtiden även bevilja tillstånd för så kallade marknadsplatser.
Marknadsplatser skall pekas ut i detaljplanen samt gestaltningsprogrammet. Platsen kan
ansökas om under 1 maj - 30 september, taxa fastställs av kommunfullmäktige. Efter
angiven period kan ansökan ske för varje tillfälle om vädersituationen tillåter det.
På Torget kan ett tillfälligt längre tillstånd ges för enklar försäljning, så som
säsongsbetonad försäljning av t ex bär. Enklare försäljning innebär att man har ett mindre
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bord med skydd för sol/regn. Torget är angivet i detaljplan och särskilda bestämmelser och
taxor finns antagna av kommunfullmäktige.

14 antaget 2011-12-15, § 242
Tillstånd enligt ordningslagen för t ex enstaka försäljning m.m. får ske med viss restrektion
på följande plats:
Förgårdsmark längs Storgatan, Klockareplan, Hylands torg och Torget, Torgdagen lyder
under annat beslut. På övriga platser krävs polismyndighetens tillstånd.
§

Om platserna enligt ovan tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning t. e x så
kallad ambulerande försäljning kan tillstånd meddelas utan ansökan om tillstånd enligt 3
kap 1 § ordningslagen krävs.

Polisen har genom räddningschef begärt att få en karta som är aktuell för det
området som visar tydligt var det är förbjudet att förtära alkohol. Kartan har inte
uppdaterats på många år. § 13 kan förenklas, inga specifika platser behöver anges
utav kartan framgår tydligt vilket område § gäller.

13 förslag på ändring och komplettering med karta 2015-09-02
Spritdrycker, vin, starköl och öl får inte förtäras inom de områden som framgår av § 3, se
bifogad karta.

§

13 Antaget 2011-12-15, § 242
Spritdrycker, vin, starköl och öl får inte förtäras inom de områden som framgår av § 3 samt
Brunnsparken, Torget, Lennart Hylands torg och vid musikpaviljongen (Gapskrattet) vid
Stadshuset samt Svartån - västra stranden mellan stadshusbron till Väveribron.

§

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att: anta den föreslagna ändringen samt bifogad karta samt hemställa hos länsstyrelsen
om antagande.

I Tjänsten
Kommunledningsförvaltningen

Ann-Marie Ljunggren, 0140-68852
ann-marie.ljunggren@tranas.se
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Dnr 453/15

Förslag på ändring av de lokala ordningsföreskrifterna

Ett förslag på ändring av de lokala ordningsföreskrifterna har tagits fram. Kommunchef
Roger Westman informerar att ett arbete har påbörjats med att göra ytterligare ändringar av
de lokala ordningsföreskrifterna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att återremittera ärendet för uppdatering av de lokala ordningsföreskrifterna
Expedieras till
Ann-Marie Ljunggren
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Er beteckning

Kommunfullmäktige

Förslag på ändring av de lokala ordningsföreskrifterna
Bakgrund
Tranås kommun har under en längre tid arbetat med att förbättra tillgängligheten för alla
utmed Storgatan vilket innebär bl a en bredare yta för affärsinnehavaren att nyttja marken
utmed skyltfönstret. I Tranås kommuns gestaltningsprogram, antaget av KF § 41,2012-0305 är olika områden klart och tydligt utpekade och ämnade för försäljning m.m.
Storgatanas gestaltning har tagit form och det är viktigt att ändamålet med de områden
som är utpekat med sinusplattor (för synskadade) hålls fria, trottoar för gående och
skyltzon används till det som är tänkt.
Vid antagandet var endast en sida ombyggd, nu när Storgatan är ombyggd behöver
gestaltningsprogramet revideras detta görs av bygg och miljönämnden.
När en ansökan om tillstånd enligt ordningslagen om att få nyttja kommunens mark
inkommer till Tranås kommun, serviceenheten gör enhetschefen en bedömning vilka som
skall kontaktas för inhämtande av synpunkter innan yttrande sammanställs. Gatuparkavdelningen, kultur och miljö och hälsa. Det dokument som ligger till grund för
yttrandet är gestaltningsprogamet och de lokala ordningsföreskrifterna. Räddningschefen
lämnar separat yttrande och har befogenheter att avstyrka arrangemanget även om Tranås
kommun har gett ett positivt svar i yttrandet.
Varje ansökan behandlas utifrån vad det är för aktivitet och önskemål om plats ur
trafiksäkerhetssynpunkt. Syftet är att klargöra och förenkla för alla enligt de direktiv som är
antagna för Storgatan med närliggande områden enligt karta som finns i
gestaltningsprogrammet.
§ 14 förslag på ändring 2015-09-02
Tillstånd enligt ordningslagen för t ex enstaka försäljning m.m. får ske med viss restrektion
vid 6 tillfällen under ett år, på följande plats:
Förgårdsmark längs Storgatan med hänvisning till det markerade området i
gestaltningsprogamet så kallad zon markerad i beläggningen för skyltning och
saluprodukter, Klockareplan, Hylands torg och Torget, Torgdagen lyder under annat beslut.

På Torget kan ett tillfälligt längre tillstånd ges för enklar försäljning, så som
säsongsbetonad försäljning av t ex bär eller dylikt. Enklare försäljning innebär att man har
ett mindre bord med skydd för sol/regn.
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Datum

Vår beteckning

2015-06-23

Dnr /15
Er beteckning

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping

Hemställan om kungörelse av ändring av Tranås kommuns allmänna lokala
ordningsföreskrifter

Kommunfullmäktige i Tranås kommun har beslutat om att anta en ändring av de lokala
ordningsföreskrifterna § 14 och hemställer här med om kungörelse för att ändringen börjar gälla fr o m

2015-09-01.

I tjänsten

Kommunledningsförvaltningen

Ann-Marie Ljunggren, 0140-68852
ann-marie.ljunggren@tranas.se
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