
Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel i Vallentuna 

kommun

24

KS 2020.310



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2020-11-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vallentuna kommun (KS 
2020.310)
Beslut
Teknik- och fastighetsutskottet föreslår för kommunstyrelsen att föreslå för 
kommunfullmäktige att besluta om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i enlighet med 
handlingarna samt uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram rutiner för bokning 
av dessa.
 
Jäv
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
1 :e vice ordförande, Bengt-Åke Grip (M), ersätter som ordförande.

Ärendebeskrivning
Under arbetet med att levandegöra Tuna torg och inom arbetet med ”Förenkla helt enkelt” har 
förslags lyfts om att möjliggöra fasta torghandelsplatser på Tuna torg som kan bokas direkt av 
kommunen utan att söka separat polistillstånd. Under år 2020 har Vallentuna centrum AB haft 
ett generellt tillstånd för flera torghandlare, något som erfarenhetsmässigt har fungerat bra.

För att minska administrationen och möjliggöra torghandel enklare har Teknik- och 
fastighetsförvaltningen tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen identifierat ett antal 
platser som kan definieras som fasta torghandelsplatser samt tagit fram förslag till 
ordningsföreskrifter för dessa. Arbetet har skett förvaltningsöverskridande då frågan berör 
avdelningar från både SBF och TFF. I arbetsgruppen har Parkingenjör representerat TFF och 
markingenjör representerat SBF. Förslaget är framtaget enligt SKR:s allmänna råd och har 
stämts av med motsvarande lokala ordningsföreskrifter i andra kommuner. Förslaget är 
avstämt med näringslivsstrateg på KLK och förankring har skett med Vallentuna centrum AB.

Regleringen av fasta torghandelsplatser ska ses som ett komplement till att kunna söka/kräva 
polistillstånd – dvs det finns varken ett krav på att alltid upplåta dessa platser eller något 
ställningstagande om att andra platser är olämpliga utan det handlar om att dessa platser 
bedöms möjliga att kalla ”fasta” torgplatser där torghandel kan ske utan att störa den allmänna 
ordningen.

Fasta torghandelsplatser upplåts inte under den tid som polistillstånd för evenemang finns på 
platsen och platsernas tillgänglighet är även beroende av säsongsvisa möbleringar såsom 
juldekorationer, pop-up parker.
Kartskisserna i bilaga B ska efter beslut om föreskrifterna för torghandel kompletteras med en 
enskild kartskiss per torgplats med relevanta mått till taktila ledstråk för att förenkla vid 
bokning.
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Yrkanden
Ordförande, Bengt-Åke Grip (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Bengt-Åke Grip (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vallentuna kommun
 Kartbilaga B
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Tjänsteskrivelse

Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel i Vallentuna kommun

Förslag till beslut
Teknik- och fastighetsutskottet föreslår för kommunstyrelsen att föreslå för 
kommunfullmäktige att besluta om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
enlighet med handlingarna samt uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta 
fram rutiner för bokning av dessa.

Ärendet i korthet
Under arbetet med att levandegöra Tuna torg och inom arbetet med ”Förenkla helt 
enkelt” har förslags lyfts om att möjliggöra fasta torghandelsplatser på Tuna torg 
som kan bokas direkt av kommunen utan att söka separat polistillstånd. Under år 
2020 har Vallentuna centrum AB haft ett generellt tillstånd för flera torghandlare, 
något som erfarenhetsmässigt har fungerat bra. 

För att minska administrationen och möjliggöra torghandel enklare har Teknik- och 
fastighetsförvaltningen tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen identifierat 
ett antal platser som kan definieras som fasta torghandelsplatser samt tagit fram 
förslag till ordningsföreskrifter för dessa. Arbetet har skett 
förvaltningsöverskridande då frågan berör avdelningar från både SBF och TFF. I 
arbetsgruppen har Parkingenjör representerat TFF och markingenjör representerat 
SBF. Förslaget är framtaget enligt SKR:s allmänna råd och har stämts av med 
motsvarande lokala ordningsföreskrifter i andra kommuner. Förslaget är avstämt 
med näringslivsstrateg på KLK och förankring har skett med Vallentuna centrum AB. 

Regleringen av fasta torghandelsplatser ska ses som ett komplement till att kunna 
söka/kräva polistillstånd – dvs det finns varken ett krav på att alltid upplåta dessa 
platser eller något ställningstagande om att andra platser är olämpliga utan det 
handlar om att dessa platser bedöms möjliga att kalla ”fasta” torgplatser där 
torghandel kan ske utan att störa den allmänna ordningen. 

Fasta torghandelsplatser upplåts inte under den tid som polistillstånd för 
evenemang finns på platsen och platsernas tillgänglighet är även beroende av 
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säsongsvisa möbleringar såsom juldekorationer, pop-up parker. 
Kartskisserna i bilaga B ska efter beslut om föreskrifterna för torghandel 
kompletteras med en enskild kartskiss per torgplats med relevanta mått till taktila 
ledstråk för att förenkla vid bokning.

Handlingar

Poa Hellqvist Johan Carselind
Förvaltningschef teknik- och fastighet Gatu- och Parkchef

Björn Stafbom Kristofer Uddén
Förvaltningschef samhällsbyggnad Mark- och exploateringschef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Författningssamling
Länsstyrelsen i Stockholms län
SSBF
Polismyndigheten
Vallentuna centrum AB
Företagarna
Teknik- och fastighetsförvaltningschef
Samhällsbyggnadschef
Kommunikation och marknadschef
Projektchef för centrala Vallentuna
Gatu- och parkchef
Mark- och exploateringschef
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VERKSAMHETENS NAMN

Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel i Vallentuna kommun
§1 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning 
och säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i kommunens 
lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för torghandel i kommunen. Syftet 
med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter 
till allmänna försäljningsplatser för torghandel: Tuna torg, se kartbilaga

§ 2 Torghandel 
I Vallentuna finns både tillfälliga och fasta torghandelsplatser. 

§ 3 Område för fasta försäljningsplatser 
Tuna Torg är i detaljplanen upplåtet för torgändamål. På sådan plats får torghandel 
bedrivas utan polistillstånd såtillvida brukaren följer lydelserna i kommunens lokala 
torghandelsföreskrift. Avtal krävs däremot med Vallentuna kommun för att få hyra en 
sådan plats. 

Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter 
till allmänna försäljningsplatser för torghandel enligt nedan: 
- Markerat område inom Tuna Torg, se kartbilaga B

Tillgängligheten av de fasta torgplatserna är beroende av säsong och andra 
evenemang. Vid evenemang som omfattas av polistillstånd upplåts ej de fasta 
torgplatser utan ytan upplåts till evenemanget.  Vissa platser kan även vara 
otillgängliga pga säsongsvisa möbleringar såsom juldekorationer, pop-up parker e 
dyl. 

För att erhålla försäljningsplats erfordras uppvisande av giltig F-skattsedel och 
registreringsbevis. 
Vid upplåtelse av försäljningsplats som gäller uppställning av vagn eller foodtruck, 
ska placering ske på sådant vis att de inte hindrar eller stör tillgängligheten till övriga 
försäljningsplatser. 

§ 4 Tillfälliga torghandelsplatser 
På övriga offentliga platser inom detaljplanelagt område krävs ett polistillstånd för att 
bedriva torghandel. Kommunen fungerar som remissinstans åt Polisen. När 
kommunen har yttrat sig utfärdar polisen normalt ett tillståndsbevis. 
Polismyndigheten tar ut en ansökningsavgift och kommunen tar ut en ersättning för 
markupplåtelse enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
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§ 5 Fördelning av torghandelsplatser 
Vid fördelning av torghandelsplatser gäller följande: 
- Anmälan om intresse sker via Vallentuna kommuns hemsida. 
- Fler än en torghandelsplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med 
hänsyn till tillgången till platser. 
- När fler platser tilldelas en person ska platserna vara belägna intill varandra. 
- Innehavarens rätt att använda torghandelsplatsen får inte överlåtas på någon annan.  
- För uppställning av fordon eller släpvagn på torghandelsplatsen krävs tillstånd av 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, Vallentuna kommun. Dispens krävs för att köra 
in fordon på torget även vid lastning/lossning.

§ 6 Tider för försäljning 
Torghandel får äga rum samtliga dagar. Försäljningen får börja tidigast klockan 10.00 
och ska vara avslutad senast kl. 19.00, ifall Vallentuna kommun inte medgivit 
undantag eller beslutat annat. 

Försäljarna får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början lägga 
upp varor eller redskap på försäljningsplatsen. 

Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut. 
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet, eller om särskilda skäl 
föreligger, får Vallentuna kommun besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid 
andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. Föreskrifterna gäller inte vid 
de tillfällen då torget är upplåtet för evenemang. 

§ 7 Innehavarens upplysningsskyldighet 
En innehavare av en torghandelsplats är skyldig att genom en väl synlig skylt eller på 
något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress samt 
telefonnummer. 

§ 8 Förbud mot försäljning av vissa varor 
Skjutvapen- och stridsvapen, knivar, sprängmedel, pyrotekniska eller varor som är 
brandfarliga och explosiva enlig lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 
samt andra varor som inte får säljas med hinder av lag får inte säljas på de allmänna 
försäljningsplatserna. 

§ 9 Försäljning av livsmedel 
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804), de EU-bestämmelser som lagen 
kompletterar, livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med 
stöd av dessa. 
Vid försäljning av livsmedel måste tak finnas. 
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§ 10 Placering av varor, redskap och fordon 
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik/gångtrafik 
utmed eller mellan torghandelsplatserna. Under försäljningstid får inte försäljarnas 
fordon framföras på försäljningsplatsen. 

§ 11 Taktila ledstråk
Taktila ledstråk ska vid varje tillfälle hållas fria med ett minsta avstånd om 1 Meter 
från ledstråkets mitt.  

§ 12 Renhållning och skötsel
En innehavare av en torghandelsplats är skyldig att senast 30 minuter efter 
försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp samt att föra bort och lägga 
detta i egen behållare eller egen container. Innehavaren ska se till att 
torghandelsplatsen hålls ren och snygg. 
Inga förankringar får göras i träd, lyktstolpar eller annat som tillhör kommunen. 
Medför upplåtelsen skada på gatu- mark, vegetation eller annan egendom, åligger det 
nyttjaren att svara för alla kostnader i samband med markens återställande. 
Om åtgärder behöver utföras för att återställa till ursprungligt skick debiterar 
Vallentuna kommun sökande för dessa merkostnader. 

§ 13 Avgift 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats samt allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt den taxa 
som beslutats av kommunfullmäktige. Avgift för försäljningsplats regleras enligt taxa 
för upplåtelse av allmän platsmark. 

§ 14 Kassaregister 
Den som bedriver torghandel på försäljningsplats omfattas av regler om kassaregister 
enligt skatteförfarandelagen (2011:1244). 

§ 15 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av gällande föreskrift kan 
dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
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