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Bakgrund
Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L), Karin Ernlund (C)
och Mikael Valier (KD) inkom med en skrivelse till trafiknämnden
23 november 2017. Skrivelsen bifogas tjänsteutlåtandet.
Skrivelsen
I skrivelsen refereras till den årliga julmarknaden i Gamla stan, som
arrangeras av Stockholmsgillet. Författarna menar att julmarknaden
år 2017 inte fick tillstånd att stå lika länge som vanligt, och att detta
visar på en fientlig inställning och brist på förståelse gentemot
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kommers. Vidare anförs att Stockholmsgillet från början fått nej
från trafikkontoret att ställa upp julmarknaden den 18 november,
men att kontoret ändrade ståndpunkt efter att media uppmärksammat frågan.
Det framförs att man ser allvarligt på situationen och önskar få svar
på hur staden tänker kompensera för den uteblivna veckan 2017,
hur majoriteten kommer att agera inför kommande jular och om det
ska tas initiativ till att förändra reglementet för att undvika att detta
händer i framtiden.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom trafikkontoret.
Trafikkontorets synpunkter
Kontoret vill börja med att klargöra att skrivelsen utgår från ett
beslut som togs utifrån den av kommunfullmäktige fastställda taxan
som gällde från 1 juli 2016. Den 19 februari 2018 tog kommunfullmäktige beslut om en ny taxa, som började gälla den 15 mars
2018.
I taxan från 1 juli 2016 fanns angivet vilka datum som gäller för
etablering av julmarknaden. Där stod att marknad i samband med
jul får hållas från helgen 1:a advent, med etablering 8 dagar innan
1:a advent. Detta var de datum som formellt hade beslutats av
kommunfullmäktige, och som trafikkontoret hade att förhålla sig till
vid bedömning av ansökningar om upplåtelser. När Stockholmsgillet inkom med sin ansökan för julmarknaden 2017 utgick
kontoret från den av kommunfullmäktige fastslagna taxan.
I den nu gällande taxan anges inga specifika datum för etablering av
marknader. De skrivs i stället in i villkorsbilagan för marknader.
Kontoret har under våren 2018 haft ett möte med Stockholmsgillet
för att diskutera förutsättningar och villkor inför julmarknaden
2018, och har samsyn om villkoren för etableringsdatum och avgift
för den årliga julmarknaden.
Ett nytt möte är inplanerat våren 2019, för uppföljning och
planering av nästkommande julmarknad.
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Trafikkontorets förslag
Trafikkontoret föreslår att skrivelsen besvaras med detta
tjänsteutlåtande.
Slut

Bilaga
1. Om företagsklimatet i Stockholm och den årliga julmarknaden i
Gamla stan. Skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik
Silverudd (L), Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD)
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