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§4
Godkännande av nya lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Eskilstuna kommun (KSKF/2015:559)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Stadsbyggnadsnämndens förslag till nya särskilda lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Eskilstuna kommun, daterad den 20
oktober 2015, antas.
2. Kommunfullmäktiges beslut 1995-11-30, § 224 upphävs.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 22
december 2015. Av skrivelsen framgår att nya Fristadstorget som invigdes under
hösten 2014 har ambitionen att utvecklas till ett mångfaldens torg. Torghandeln är
en viktig del för ett levande torg och den behöver ges förutsättningar att kunna
utvecklas och bli flexiblare för att kunna samspela med andra verksamheter och
arrangemang.
Under del av 2014 och 2015 finns interimistiska ordningsföreskrifter för
torghandeln i Eskilstuna kommun (SBN 2014:395), bilaga 2 tillhörande ärendet.
Detta med anledning av att Fristadstorget var under ombyggnad vilket påverkade
torghandeln och avsteg från de ordinarie föreskrifterna behövde genomföras.
Anledningen till att föreskrifterna behöver uppdateras är för att möta nya
förutsättningar för torghandeln på Fristadstorget, men även försäljningsplatserna
Smörtorget, Rådhustorget, Järntorget samt Östra torget.
Förslaget har tagits fram i samråd med några av de fasta torghandlarna vi har som
kunder i dagsläget genom några utvärderingsmöten samt en enkät riktad till
allmänheten. Enkäten genomfördes under sommaren 2015 där cirka 500
respondenter från allmänheten svarade på frågor om torghandeln i Eskilstuna.
Eskilstuna kommun har beaktat de inkomna synpunkterna i hög utsträckning.
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Utifrån erfarenheter från det gångna året föreslås nu nya särskilda lokala
föreskrifter för torghandeln i Eskilstuna. Så tillvida ersätter de nya föreskrifterna de
föreskrifter som antogs av kommunfullmäktige 1995-11-30 § 224.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Ulf Ståhl (M), Arne Jonsson (C), Maria Chergui (V) samt Ingrid
Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF 2015:559

Kommunstyrelsen

Nya lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Eskilstuna
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Att kommunfullmäktige antar stadsbyggnadsnämndens förslag till nya särskilda
lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Eskilstuna kommun.
Ärendebeskrivning
Det nya Fristadstorget som invigdes under hösten 2014 har ambitionen att
utvecklas till ett mångfaldens torg. Torghandeln är en viktig del för ett levande torg
och den behöver ges förutsättningar att kunna utvecklas och bli flexiblare för att
kunna samspela med andra verksamheter och arrangemang.
Under del av 2014 och 2015 har vi interimistiska ordningsföreskrifter för
torghandeln i Eskilstuna kommun (SBN 2014:395), se bilaga 2. Detta med
anledning av att Fristadstorget var under ombyggnad vilket påverkade torghandeln
och avsteg från de ordinarie föreskrifterna behövde genomföras.
Anledningen till att föreskrifterna behöver uppdateras är för att möta nya
förutsättningar för torghandeln på Fristadstorget, men även försäljningsplatserna
Smörtorget, Rådhustorget, Järntorget samt Östra torget.
Förslaget har tagits fram i samråd med några av de fasta torghandlarna vi har som
kunder i dagsläget genom några utvärderingsmöten samt en enkät riktad till
allmänheten. Enkäten genomfördes under sommaren 2015 där ca 500 respondenter
från allmänheten svarade på frågor om torghandeln i Eskilstuna. Vi har beaktat de
inkomna synpunkterna i hög utsträckning.
Utifrån erfarenheter från det gångna året föreslås nu nya särskilda lokala
föreskrifter för torghandeln i Eskilstuna. Så tillvida ersätter de nya föreskrifterna de
föreskrifter som antogs av kommunfullmäktige 1995-11-30 § 224, se bilaga 1.
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Bilaga 1 Särskilda lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Eskilstuna kommun
1995
Bilaga 2 Interimistisk ordningsföreskrift för torghandeln i Eskilstuna kommun
2015
Finansiering
Finansieras inom befintliga budgetramar.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Kristina Birath
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör
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§ 221
Nya lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Eskilstuna (SBN/2015:408)
Beslut
För egen del
Stadsbyggnadsnämndens förslag till nya särskilda lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Eskilstuna kommun godkänns.

Förslag till fullmäktige
Stadsbyggnadsnämndens förslag till nya särskilda lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Eskilstuna kommun antas.

Ärendebeskrivning
Det nya Fristadstorget som invigdes under hösten 2014 har ambitionen att
utvecklas till ett mångfaldens torg. Torghandeln som är en viktig del för ett levande
torg behöver ges förutsättningar att kunna utvecklas och bli flexiblare för att kunna
samspela med andra verksamheter och arrangemang.
Under del av 2014 och 2015 har vi interimistiska ordningsföreskrifter för
torghandeln i Eskilstuna kommun (SBN 2014:395), se bilaga 2. Detta med
anledning av att Fristadstorget var under ombyggnad vilket påverkade torghandeln
och avsteg från de ordinarie föreskrifterna behövde genomföras.
Utifrån erfarenheter från det gångna året föreslås nu nya särskilda lokala
föreskrifter för torghandeln i Eskilstuna. Så tillvida ersätter de nya föreskrifterna de
föreskrifter som antogs av kommunfullmäktige 1995-11-30 § 224, se bilaga 1.
Förslaget har tagits fram i samråd med några av de fasta torghandlarna vi har som
kunder i dagsläget och bygger dels på utvärderingsmöten med dem, och dels på en
enkät som genomfördes under sommaren 2015 där ca 500 respondenter från
allmänheten svarade på frågor om torghandeln i Eskilstuna. Vi har beaktat inkomna
synpunkter i hög utsträckning.
Anledningen till att föreskrifterna behöver uppdateras är för att möta nya
förutsättningar för torghandeln på Fristadstorget men även försäljningsplatserna
Smörtorget, Rådhustorget, Järntorget samt Östra torget.
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Yrkanden
Ordförande Sarita Hotti, Nicklas Karlsson, Ove Eriksson, Diyar Alis, Viggo
Hansen, alla (S), Monica Wikberg (M), Linus Pettersson (MP), Ellen Karlsson (V),
Jan Svensson (FP) och Laszlo von Óvári (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
___
Utdrag till:

Akten
Kommunstyrelsen
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2015-10-20
SBN/2015:408

Stadsbyggnadsnämnden

Nya särskilda lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Eskilstuna
Förslag till fullmäktige
Att kommunfullmäktige antar stadsbyggnadsnämndens förslag till nya särskilda
lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Eskilstuna kommun enligt följande.
Eskilstuna 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 i
kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för torghandel på
försäljningsplatserna i kommunen. Syftet med förskrifterna är att upprätthålla den
allmänna ordningen.
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen
upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel: Fristadstorget, Smörtorget,
Järntorget, Rådhustorget och Östra torget.
Med torghandel menas försäljning av frukt, bär, grönsaker, blommor, livsmedel,
egentillverkat hantverk, nyproducerade varor och produkter som säljs direkt på
försäljningsplatsen.
Tillagad mat får endast säljas från iordningsställd försäljningsvagn.
På Fristadstorget får endast frukt, bär, grönsaker, blommor, livsmedel och
egentillverkat hantverk saluföras.
Gränser för det område inom försäljningsplatsen där torghandel får förekomma
samt torgplatsernas placering, storlek fastställs av stadsbyggnadsnämnden.
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Fasta och tillfälliga torgplatser
3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns fasta och tillfälliga torgplatser vilka
fördelas och upplåts av stadsbyggnadsnämnden.
En fast torgplats upplåts från tre månader till längst ett år och får användas under
alla dagar som är upplåtna för torghandel de dagar upplåtelsen gäller.
En fast torgplats på Fristadstorget ska användas regelbundet under upplåtelsetiden.
Tillståndsinnehavaren ska bedriva torghandel på torgplatsen minst 50 % av
upplåtelsetiden.
En tillfällig torgplats upplåts för viss dag och anvisas av stadsbyggnadsnämnden.
Fördelning av torgplatser
4 § Vid fördelning av torgplatser gäller följande:
Fasta och tillfälliga torgplatser bokas och administreras av stadsbyggnadsnämnden.
Högst en torgplats får tilldelas samma försäljare på en försäljningsplats. En
försäljare får tilldelas torgplats på flera försäljningsplatser om försäljaren är
registrerad som arbetsgivare.
Tillståndsinnehavarens rätt att använda torgplatsen får inte överlåtas på någon
annan, vare sig kortvarigt eller långvarigt. I fall en tillståndsinnehavare av en fast
torgplats inte senast klockan 09.00 har intagit platsen eller gjort anmälan till
stadsbyggnadsnämnden, har nämnden rätt att låta någon annan använda platsen
som tillfällig torgplats den dagen.
Tider för försäljning
5 § Torghandel får äga rum alla vardagar måndag till lördag.
Försäljning får börja tidigast klockan 07.00 och ska avslutas senast klockan 19.00.
Dag före söndag och helgdag får försäljningen dock pågå längst till klockan 16.00.
Försäljaren på en torgplats får inte tidigare än en timma före försäljningstidens
början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen. Försäljningsplatsen ska
vara iordningsställd senast klockan 10.00.
Senast en timme efter försäljningstidens slut ska försäljaren ha tagit bort varor och
redskap från försäljningsplatsen.
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Tillståndsinnehavaren av en fast torgplats är skyldig att på begäran av
stadsbyggnadsnämnden tillfälligt flytta till annan torgplats inom försäljningsplatsen
i samband med att torget upplåts för annat arrangemang eller liknande.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl
föreligger får stadsbyggnadsnämnden besluta att försäljning i särskilt fall ska ske
andra tider än vad som ovan gäller eller att torghandeln ska ställas in helt.
Försäljarens upplysningsskyldighet
6 § Försäljare på en torgplats ska genom en väl synlig skylt eller på annat lämpligt
sätt lämna upplysning om försäljarens namn och telefonnummer.
Enligt skatteförfarandelagens (2011:1244) bestämmelser om särskild skattekontroll
av torg- och marknadshandel är försäljaren skyldig att för upplåtaren visa Fskattsedel för innevarande år eller lämna information om namn eller firma, personeller organisationsnummer, adress och telefonnummer.
Försäljaren ska med en giltig legitimation identifiera sig för att säkerställa vem
torgplatsen upplåts till.
Förbud mot försäljning av vissa varor
7 § Knivar, vapen, vapenliknande produkter, sprängämnen, pyrotekniska varor
samt rasistiskt, drogliberalt, pornografiskt material eller annat likvärdigt material,
som medför olägenhet ur ordningssynpunkt, får inte säljas på de allmänna
försäljningsplatserna.
Försäljning av livsmedel
8 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i
tillämpliga delar det som stadgas i EU:s livsmedelsförordningar, livsmedelslagen
(2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813) och med stöd av denna lagstiftning
meddelade föreskrifter. I förekommande fall ska verksamheten vara registrerad hos
kommunens miljö och räddningstjänstnämnd.
Placering av varor och redskap samt försäljningsplatsen utformning
9 § Varor, redskap och flyttbara skyltar får inte placeras utanför torgplatsen.
Tak får inte sättas lägre än 2,0 meter över marken.
På Rådhustorget får inte väggar byggas runt torgplatsen.
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På försäljningsplatser där stadsbyggnadsnämnden beslutat om särskild utformning
och utseende av torgståndet ska dessa riktlinjer följas.
Uppställning av fordon
10 § För uppställning av fordon på försäljningsplatsen gäller följande:
På Fristadstorget, Rådhustorget och Östra torget får fordon inte ställas upp/parkeras
på försäljningsplatserna.
Fordon som används för transport av varor och redskap får under av- och
pålastning ställas upp på försäljningsplatsen och omedelbart efter av- eller
pålastning avslutas föras bort. Fordonet ska dock senast klockan 10.00 vara
bortförda från försäljningsplatsen.
På Fristadstorget får uppställning och försäljning ske från försäljningsvagnar efter
stadsbyggnadsnämndens anvisningar.
På Smörtorget och Järntorget får försäljare ställa upp ett (1) fordon för förvaring
eller försäljning. Fordonet ska rymmas inom torgplatsen och får inte ta annan yta i
anspråk.
Avflyttning från torgplatsen före försäljningstidens slut skall ske på ett sådant sätt
att pågående torghandel eller annan pågående verksamhet på torget ej störs.
På Rådhustorget är totalvikten för fordon begränsad till högst 3,5 ton.
Renhållning m.m.
11 § Försäljaren ska se till att torgplatsen hålls ren och snygg under
försäljningstiden.
Försäljaren på en torgplats är skyldig att senast 1 timma efter försäljningstidens slut
ha städat torgplatsen samt samlat ihop och fört bort avfall och annat skräp från
rörelsen.
Skräp och avfall från rörelsen får inte slängas i allmänna papperskorgar.
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Avgift
12 § För upplåtelse av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift
enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
Avgift för upplåtelse av fast torgplats faktureras i förskott per kalenderkvartal och
ska vara betald senast den första varje ny kvartalsperiod.
Avgift för tillfällig torgplats ska vara betalad innan försäljaren tar platsen i anspråk.
Överträdelse av föreskrift
13 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och
fjärde styckena, 4 § fjärde stycket första meningen, 5 §, 7 § och 9-11 §§ kan dömas
till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
14 § Stadsbyggnadsnämnden äger rätt att tillfälligt avstänga tillståndsinnehavare
eller återkalla tillstånd eller efter den bestämda upplåtelsetidens slut inte medge ny
upplåtelse, som inte efterföljer dessa föreskrifter eller tillståndskraven eller vad
som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och
säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen.
Tillstånd får efter varning återkallas om ordningsföreskrifterna som gäller för
upplåtelsen eller bestämmelserna i ordningslagen har åsidosatts. Vid allvarlig
överträdelse som är av väsentlig betydelse för allmän ordning och säkerhet kan
återkallelse ske utan föregående varning. Någon uppsägningstid ska inte tillämpas
vid återkallning av tillståndet.
Tillståndsinnehavare som inte efterföljer ordningsföreskrifterna som gäller för
upplåtelsen eller bestämmelserna i ordningslagen har åsidosatts kommer inte
medges ny upplåtelse. Det är oberoende om skriftlig varning meddelats eller inte.
Tillstånd ska återkallas om tillståndsinnehavaren har åsidosatt sin skyldighet att
betala avgiften och inte betalar efter anmaning. Anmaningen ska vara skriftlig där
det framgår inom vilken tid som tillståndsinnehavaren måste betala för att undvika
återkallelse.
Meddelande om varning eller beslut om återkallelse av tillstånd är verkställt då
sådant beslut skickats med rekommenderat brev till tillståndsinnehavarens angivna
eller senast kända adress.
Det utgår ingen återbetalning av avgift för upplåtelsen vid tillfällig avstängning
eller återkallelse av tillstånd.
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Dessutom kan ersättning krävas av tillståndsinnehavaren i fall då tillståndshavaren
gör sig skyldig till upprepad skadegörelse eller annan åverkan på
försäljningsplatsen.

Ärendebeskrivning
Det nya Fristadstorget som invigdes under hösten 2014 har ambitionen att
utvecklas till ett mångfaldens torg. Torghandeln som är en viktig del för ett levande
torg behöver ges förutsättningar att kunna utvecklas och bli flexiblare för att kunna
samspela med andra verksamheter och arrangemang.
Under del av 2014 och 2015 har vi interimistiska ordningsföreskrifter för
torghandeln i Eskilstuna kommun (SBN 2014:395), se bilaga 2. Detta med
anledning av att Fristadstorget var under ombyggnad vilket påverkade torghandeln
och avsteg från de ordinarie föreskrifterna behövde genomföras.
Utifrån erfarenheter från det gångna året föreslås nu nya särskilda lokala
föreskrifter för torghandeln i Eskilstuna. Så tillvida ersätter de nya föreskrifterna de
föreskrifter som antogs av kommunfullmäktige 1995-11-30 § 224, se bilaga 1.
Förslaget har tagits fram i samråd med några av de fasta torghandlarna vi har som
kunder idagsläget och bygger dels på utvärderingsmöten med dem, och dels på en
enkät som genomfördes under sommaren 2015 där ca 500 respondenter från
allmänheten svarade på frågor om torghandeln i Eskilstuna. Vi har beaktat inkomna
synpunkter i hög utsträckning.
Anledningen till att föreskrifterna behöver uppdateras är för att möta nya
förutsättningar för torghandeln på Fristadstorget men även försäljningsplatserna
Smörtorget, Rådhustorget, Järntorget samt Östra torget.
Bilaga 1 Särskilda lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Eskilstuna kommun
1995
Bilaga 2 Interimistisk ordningsföreskrift för torghandeln i Eskilstuna kommun
2015

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Anna Bergfors Fall
Avdelningschef
Trafikavdelningen

Lena Hollås
Teknisk handläggare
Trafikavdelningen
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SBN/2015:408

Bilaga 1
Särskilda lokala ordningsföreskrifter för torghandeln
i Eskilstuna kommun
Beslutade av kommunfullmäktige den 30 november 1995 § 224. Senaste reviderat
av kommunfullmäktige den 27 maj 2010, § 122.
Eskilstuna 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 i
kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salu-torgen i
kommunen. Syftet med förskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen
upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel: Fristadstorget, Smörtorget, Järntorget, Östra torget och Rådhustorget. Gränserna för det område där
torghandel får förekomma fastställs av stadsbyggnadsnämnden.
Fasta och tillfälliga saluplatser
3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns fasta, och i mån av tillgång, tillfälliga saluplatser.
En fast saluplats upplåts per kalenderår och får användas under alla dagar som är
upplåtna för torghandel.
En tillfällig saluplats upplåts för viss dag och anvisas av stadsbyggnadsnämnden.
Fördelning av saluplatser
4 § Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande:
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Tillfälliga saluplatser bokas hos stadsbyggnadsnämnden eller tilldelas försäljarna i
den ordning som de kommer till försäljningsplatsen, eller genom lottning om det är
lämpligare.
Fler än två saluplatser får tilldelas samma person endast när det kan ske med
hänsyn till tillgången av platser.
På Rådhustorget får en person tilldelas högst två saluplatser.
När flera platser tilldelas en person, skall platserna vara belägna intill varandra.
Varor av likartat slag skall, om det är möjligt, föras samman i en eller flera
gemensamma grupper eller rader.
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan, vare
sig kortvarigt eller långvarigt. I fall en innehavare av en fast saluplats inte senast en
timme efter försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort anmälan till
gatu-, park- och trafiknämnden, har nämnden rätt att låta någon annan använda
platsen som tillfällig saluplats.
Tider för försäljning
5 § Torghandel får äga rum alla vardagar.
Vid jul får torghandel även ske på sista söndagen före julafton.
Försäljning får börja tidigast klockan 07.00 och skall avslutas senast klockan 18.00.
Helgdag och dag före sön- och helgdag får försäljning dock pågå längst till klockan
15.00.
Innehavare av saluplats får inte tidigare än klockan 06.00 lägga upp varor eller
redskap på försäljningsplatsen. Försäljningsplatsen skall vara iordningställd senast
klockan 09.00 under perioden april-oktober och senast klockan 10.00 under
perioden november-mars.
Senast en timme efter försäljningstidens utgång skall försäljaren ha tagit bort varor
och redskap samt städat saluplatsen.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl
föreligger får stadsbyggnadsnämnden besluta att försäljning skall ställas in, på hela
torget eller del därav.
Innehavarens upplysningsskyldighet
6 § En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen om tillfällig försäljning
(1990:1183) skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt
lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer.
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Förbud mot försäljning av vissa varor
7 § Knivar, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna
försäljningsplatserna.
Försäljning av livsmedel
8 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i
tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.
Placering av varor och redskap
9 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik
utmed eller mellan saluplatserna.
Tak får inte sättas lägre än 2,0 meter över marken.
På Rådhustorget får inte väggar byggas runt saluplatsen.
Uppställning av fordon
10 § För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen gäller följande:
Fristadstorget: Försäljare som saluför fryskänsliga varor (frukt, grönsaker, rotfrukter, blommor) och som innehar fast plats får under månaderna november-mars,
då väderleken föranleder det, ställa upp mindre fordon för förvaring av dessa varor,
på sin saluplats. Till fordon räknas mindre släpkärra, dock ej husvagn eller
liknande.
Uppställning och försäljning från försäljningsvagnar får ske på den norra delen av
Fristadstorget efter gatu-, park- och trafiknämndens anvisningar.
Fordonet måste rymmas inom saluplatsen och får inte ta annan yta i anspråk.
Avflyttning från saluplatsen före försäljningstidens slut skall ske på ett sådant sätt
att pågående torghandel ej störs. Fordonsuppställning får endast ske efter
stadsbyggnadsnämndens anvisningar.
Smörtorget: På Smörtorget får uppställning av fordon ske efter anvisning av
stadsbyggnadsnämnden.
Järntorget: På Järntorget får uppställning av fordon inte ske annat än för av- och
pålastning av gods.
Östra torget: På Östra torget får uppställning av fordon inte ske annat än för av- och
pålastning av gods.
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Rådhustorget: På Rådhustorget får uppställning av fordon inte ske annat än för avoch pålastning av gods till saluplatsen. Totalvikten för fordon är begränsad till
högst 3,5 tom på torgytan.
Därutöver får stadsbyggnadsnämnden rätt att besluta om gränser för området där
torghandel på Rådhustorget får förekomma.
I övrigt gäller att på torgytor utanför området för saluplatserna får fordon inte
parkeras, såvida ej särskilda skäl föreligger.
Renhållning m.m.
11 § Innehavare av saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut ha samlat ihop och fört bort avfall och annat skräp från rörelsen.
Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg.
Avgift
12 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift
enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
Överträdelse av föreskrift
13 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och
tredje styckena, 4 § sjätte stycket första meningen, 5 §, 7 § och 9-10 §§ kan dömas
till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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SBN/2015:408

Bilaga 2
Interimistisk ordningsföreskrift för torghandeln i
Eskilstuna kommun 2015
Anta interimistisk ordningsföreskrift för torghandeln i Eskilstuna kommun från
1 januari 2015 tills reviderade särskilda lokala ordningsföreskrifter för torghandeln
i Eskilstuna kommun är beslutade av kommunfullmäktige. Ordningsföreskrifterna
gäller på Fristadstorget, Smörtorget, Rådhustorget och Järntorget.
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområden
1. Besluta om gränser för det område inom försäljningsplatsen där torghandel får
förekomma samt torgplatsernas placering och storlek.
Fasta och tillfälliga torgplatser
2. Besluta om fördelning mellan fasta och tillfälliga torgplatser inom
försäljningsplatsen.
3. En fast torgplats upplåts längst en månad och får användas alla dagar som är
upplåtna för torghandel de dagar upplåtelsen gäller. En fast torgplats upplåts
genom upplåtelsetillstånd.
Fördelning av torgplatser
4. På Fristadstorget får endast frukt, bär, grönsaker, blommor, livsmedel och
egentillverkat hantverk saluföras. Dispens ges till ordinarie torghandlare med
avtal.
5. Högst en torgplats får tilldelas samma försäljare på en försäljningsplats.
Tider för försäljning
6. På Fristadstorget får torghandel endast äga rum onsdagar, fredagar och lördagar
under vardag samt skärtorsdag och dag före midsommarafton.
7. Försäljningen får börja tidigast klockan 7.00 och ska avslutas senast klockan
19.00. Helgdag och dag före sön- och helgdag får försäljningen pågå längst till
klockan 16.00.
8. Försäljningsplatsen ska vara iordningsställd senast klockan 10.00.
9. Tillståndsinnehavaren av en fast torgplats är skyldig att tillfälligt flytta till
annan torgplats inom försäljningsplatsen i samband med att torget upplåts för
annat arrangemang eller likanade.
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Försäljarens upplysningsskyldighet
10. Enligt skatteförfarandelagens (2011:1244) bestämmelser om särskild
skattekontroll av torg- och marknadshandel är försäljaren skyldig att för
upplåtaren visa F-skattsedel för innevarande år eller lämna information om
namn eller firma, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer.
Placering av varor och redskap samt försäljningsplatsens utformning
11. Varor, redskap och flyttbara skyltar får inte placeras utanför torg- eller
försäljningsplatsen.
12. På Fristadstorget ska torgståndets utseende vara enkelt och stilrent utformat
enligt gestaltningsprogrammets intention och bedöms ensidigt av förvaltningen.
Uppställning av fordon
13. Fordon får inte ställas upp/parkeras på försäljningsplatsen med undantag av
punkt 14, 15 och 16.
14. Fordon som används för transport av varor och redskap får under av- och
pålastning ställas upp på försäljningsplatsen och omedelbart efter att av- eller
pålastning avslutas föras bort. Fordonet ska dock senast klockan 10.00 vara
bortfört från försäljningsplatsen.
15. På Smörtorget och Järntorget får försäljare som saluför fryskänsliga varor
(frukt, bär, grönsaker och blommor) och som upplåter fast torgplats ställa upp
fordon för förvaring eller försäljning under månaderna 15 oktober till 15 april.
Fordonet ska rymmas inom torgplatsen och får inte ta annan yta i anspråk.
16. På Fristadstorget får uppställning och försäljning ske från försäljningsvagnar.
Överträdelse av föreskrift
17. En tillståndsinnehavare som inte efterföljer tillfälliga eller ordinarie
föreskrifter, tillståndskrav eller grundläggande bestämmelser om allmän
ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen kan tillfälligt
avstängas eller få upplåtelsetillståndet återkallat. En tillståndsinnehavare som
inte efterföljt angivna villkor under upplåtelsetiden medges inte ny upplåtelse
efter den bestämda upplåtelsetidens slut.
18. Tillstånd ska återkallas om tillståndsinnehavaren åsidosatt sin skyldighet att
betala avgiften och inte betalar efter anmaning. Anmaningen ska vara skriftlig
där det framgår inom vilken tid som tillståndsinnehavaren måste betala för att
undvika återkallelse.
19. Meddelande om varning eller beslut om återkallelse är verkställt då sådant
beslut skickats med rekommenderat brev till tillståndsinnehavarens angivna
eller senast kända adress. Någon uppsägningstid ska inte tillämpas vid
återkallning av tillståndet.
20. Stadsbyggnadsnämnden ger förvaltningen ansvar och befogenhet att besluta om
ordningsföreskrifter för torghandeln enligt punkt 1-19.
21. Särskilda lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Eskilstuna kommun
beslutade av kommunfullmäktige den 30 november 1995 gäller med undantag
av ändringar och tillägg som ersätts enligt punkt 1-19.
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Ärendebeskrivning
Det nya Fristadstorget som invigs under hösten 2014 har ambitionen att utvecklas
till ett mångfaldens torg. Torghandeln som är en viktig del för ett levande torg
behöver ges förutsättningar att kunna utvecklas och bli flexiblare för att kunna
samspela med andra verksamheter och arrangemang.
Förvaltningen arbetar med förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Eskilstuna. Fram tills de nya ordningsföreskrifterna för torghandeln
är beslutade av kommunfullmäktige behöver vissa av nuvarande regler i
ordningsföreskrifterna tillfälligt ändras och kompletteras. Det för att möta nya
förutsättningar för torghandeln på Fristadstorget men omfattar även
försäljningsplatserna Smörtorget, Rådhustorget och Järntorget.
Fram till nya ordningsföreskrifter är beslutade behöver gränser för det område
inom försäljningsplatsen där torghandel får förekomma samt torgplatsernas
placering och storlek hanteras flexibelt. Vidare besluta om fördelningen mellan
antal fasta och tillfälliga torgplatser. Att upplåta torgplatser genom
upplåtelsestillstånd längs en månad åt gången tills nya ordningsföreskrifter är
beslutade.
Vidare föreslås att torghandeln renodlas på Fristadstorget till att endast omfatta
försäljning av frukt, bär, grönsaker, blommor, livsmedel och egentillverkat
hantverk samt att endast en plats får tilldelas samma försäljare. Det finns endast en
ordinarie torghandlare som säljer annat än föreslagna produkter (strumpor). Den
torghandlaren ges dispens på Fristadstorget.
Vidare föreslås att torghandel på Fristadstorget endast får äga rum onsdagar,
fredagar och lördagar samt skärtorsdag och dag före midsommarafton.
Anledningen är att koncentrera försäljningen till vissa dagar och på så sätt ges
förutsättning till att bli attraktivare så att vissa dagar blir ”torgdagar”.
Torghandelns försäljningstider förslås justeras till att harmonisera med
affärshusens öppettider i centrum och förlängs under vardagar från klockan 18.00
till klockan 19.00 och på lördagar från klockan 15.00 till klockan 16.00.
Enligt nuvarande förskrifter ska torgplatsen vara iordningsställd senast klockan
09.00 med undantag av perioden november till mars (senast klockan 10.00). För att
harmonisera med de öppettider som generellet gäller i centrum föreslås att
torgplatsen senast ska vara iordningsställd klockan 10.00 året om.
För att torget ska vara flexibelt förslås att tillståndsinnehavaren av en fast torgplats
är skyldig att tillfälligt flytta till annan torgplats inom försäljningsplatsen i samband
med att torget upplåts för annat arrangemang eller likande.
Den tidigare lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel är ersatt
med skatteförfarandelagen som numera omfattar kassaregister. Denna lag gäller

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

2015-10-20

4 (4)

oavsett om den anges i föreskrifterna men är ett förtydligande att kommun
tillämpar de registreringskrav som åligger upplåtaren.
Flyttbara skyltar, så kallade gatupratare placeras oftast utanför torg och
försäljningsplatsen. För att förtydliga att det inte är tillåtet förslås att det
kompletteras till de nuvarande reglerna.
I gestaltningsprogrammet för Fristadstorget finns direktiv om torgståndens
utseende och utformning. Det är ett arbete som pågår och fram tills riktlinjer är
beslutade föreslås att grundregeln är att torgståndens utseende på Fristadstorget ska
vara enkelt och stilrent utformade och följa intentionen i gestaltningsprogrammet.
Det blir inledningsvis en bedömningsfråga och bedöms ensidigt av förvaltningen
från fall till fall.
Vidare förslås att det endast ska vara tillåtet för fordon att transportera varor och
redskap för etablering och avetablering av torgverksamheten på försäljningsplatsen
och att fordon omedelbart efter etablering eller avetablering ska föras bort från
torget, dvs. att parkering inte är tillåten. Fordon ska dock senast klockan 10.00 vara
bortfört från försäljningsplatsen. På Smörtorget och Järntorget föreslås att försäljare
som saluför fryskänsliga varor (frukt, bär, grönsaker och blommor) och som
upplåter fast torgplats får ställa upp fordon på torgplatsen för förvaring eller
försäljning under månaderna 15 oktober till 15 april.
På Fristadstorget har försäljningsvagnar varit tillåtna på den norra delen av torget
som numera inte är tillgänglig för det ändamålet. Det föreslås att försäljningsvagnar
fortsättningsvis är tillåtna på Fristadstorget och placeras på lämplig plats utefter
utformning och lämplighet.
Vidare föreslås tydligare möjligheter att återkalla ett upplåtelsetillstånd för den som
trots varning inte efterföljer tillfälliga eller ordinarie föreskrifter eller avsiktligt inte
betalar upplåtelseavgiften.
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