
 

 
 

 

 

 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 

Skellefteå kommun; 
 

 

Beslutade av kommunfullmäktige dd-mm-2017 

 

Skellefteå kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (SFS 1993:1632) med 

bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 

ordningslagen (SFS 1993:1617).  

 

Föreskrifterna innehåll och tillämpningsområde 

 

1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och 

säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (SFS 1993:1617) och i kommunens lokala 

ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter salutorgen i kommunen. Syftet med 

föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till 

allmänna försäljningsplatser för torghandel: Torget i Skellefteå centrum, som i norr avgränsas 

av Kanalgatan, i söder av Nygatan, i väst av Trädgårdsgatan och i öst av Torggatan. 

 

Ansökan och tilldelning av saluplatser 

 

3 § På de allmänna försäljningsplatserna kan det finnas både fasta och tillfälliga saluplatser 

vilka bestäms av tekniska nämnden. Antalet saluplatser, både tillfälliga och fasta, samt 

saluplatsernas placering på torget bestäms av tekniska nämnden. Tekniska nämnden kan ändra 

de fasta saluplatsernas placering enligt ett rullande schema, exempelvis veckovis eller 

månadsvis. 

 

Tillfälliga saluplatser tilldelas den dag ansökan gjorts och i den ordning som ansökan 

inkommit till torghandelsövervakarna. Fler än en (1) tillfällig saluplats får tilldelas samma 

person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser. När flera platser tilldelas 

en person, ska platserna vara belägna intill varandra. Varor av likartat slag ska om det är 

möjligt, föras samman i en eller flera gemensamma grupper eller rader. 

 

Reservera en tillfällig saluplats. 

Den som önskar en tillfällig saluplats för försäljning kan reservera en saluplats i som mest tre 

dagar. Reservering kan göras per telefon eller personligen till torghandelsövervakarna. 

Reservering sker i den ordning önskemålen kommer torghandelsövervakarna tillhanda. 

 

Fasta saluplatser tilldelas för ett kalenderår i taget, 1 januari – 31 december. Ansökningarna 

behandlas i turordning efter den tidpunkt de inkommit. Vid förnyad ansökan om fast saluplats 



 

 
 

 

 

har befintlig innehavare av fast saluplats förtur. Innehavara av en saluplats har rätt att med 

omedelbar verkan säga upp saluplatsen. 

 

Avgift 

 

5 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de 

grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 

 

För tillfälliga saluplatser betalas avgiften vid bokningstillfället. För fasta saluplatser betalas 

avgiften månadsvis i förskott. Betald avgift för tillfällig eller fast saluplats återbetalas inte. 

Tekniska nämnden kan besluta om andra regler för debitering av saluplatser. 

 

Överlåtelse och andrahandsupplåtelse 

 

6 § Innehavaren av saluplatsens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan 

eller upplåtas i andra hand. Ifall en innehavare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens 

början har intagit platsen eller gjort anmälan till torghandelsövervakarna att platsen kommer 

att utnyttjas senare på dagen, har torghandelsövervakarna rätt att låta någon annan använda 

platsen som tillfällig saluplats. 

 

Tider för försäljning samt lastning och avlastning 

 

7 § Torghandel får ske följande tider: 

Alla dagar klockan 09.00 – 19.00. Tekniska nämnden kan medge undantag eller besluta om 

andra tidpunkter för försäljning. 

 

Försäljarna får inte tidigare än 30 minuter före fastställd försäljningstids början lägga upp 

varor eller redskap på saluplatsen. 

 

Varor och redskap ska vara bortförda senast en (1) timme efter försäljningstidens slut. 

 

På begäran av Polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får 

tekniska nämnden besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som 

stadgas ovan eller helt ställas in. 

 

Torgståndens utformning 

 

8 § På saluplatserna ska försäljning ske från hela och rena stånd, bord eller vagnar. 

 

Placering av varor, redskap och fordon 

 

9 § Torghandel får endast ske inom den yta som upplåtits till respektive innehavare av 

saluplats. Trottoarpratare är förbjudna på salutorgen. Varor och redskap får inte placeras på de 

gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna. Under försäljningstiden får 

inte försäljarens fordon framföras på försäljningsplatsen. För uppställning av fordon eller 

släpvagn på saluplatsen krävs nämndens tillstånd. 



 

 
 

 

 

 

Renhållning och avfallshantering 

 

10 § Innehavaren av en saluplats är skyldig att senast en (1) timme efter försäljningstidens slut 

samla ihop och föra bort avfall och annat skräp från verksamheten. Innehavaren av 

saluplatsen ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 

 

Överträdelse av föreskrift 

 

11 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till 

penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också 

bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

 

Återkallelse 

 

12 § Om innehavaren av en saluplats bryter mot dessa föreskrifter eller vad som föreskrivits i 

de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. 

ordningslagen ska tekniska nämnden avge tillsägelse om rättelse. Om rättelse inte sker efter 

tillsägelsen kan tekniska nämnden återkalla rätten att nyttja saluplatsen från innehavaren. 

_______________________________________________________________ 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft dd mm 2017, då Skellefteå kommuns lokala 

ordningsföreskrifter för torghandel i Skellefteå kommun, beslutade 2017-02-14, § 58 ska 

upphöra att gälla. 


