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1 Torghandel 
Skövde kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617) 

1.1 Innehåll 
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 Hertig Johans torg, Sandtorget samt torget i Södra Ryd. Sandtorget är 
tillfällig plats för torghandel och nyttjas endast I de fall torghandelsytan på Hertig Johans torg 
inte är tillgänglig. 

1.2 Tillämpningsområde 
Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. Allmän saluplats är den 
del av Hertig Johans torg, som framgår av bilaga 1, del av torget i Södra Ryd, som framgår av 
bilaga 2 samt del av Sandtorget som framgår av bilaga 3. 

2 Saluplatser 
En torghandelsplats är 4 x 4 meter. 

Kommunen äger rätt att, utan reduktion av årsavgiften, disponera torghandelsytan för särskilda 
arrangemang. Vid sådana tillfällen får torghandel förekomma i den omfattning och med de 
särskilda villkor sektor samhällsbyggnad beslutar. Sektor samhällsbyggnad är skyldig att senast 
14 dagar före planerat utnyttjande för särskilt arrangemang skriftligen eller muntligen 
underrätta varje av arrangemanget berörd innehavare av fast saluplats. 

2.1 Fasta saluplatser 
På Hertig Johans torg och Sandtorget finns både fasta och tillfälliga saluplatser.  

Fast saluplats upplåtes av sektor samhällsbyggnad på bestämd tid, högst ett år åt gången. Fast 
saluplats ansöks vid årsskifte årsvis och avtalas. 

Innehavare av fast saluplats är skyldig att på begäran av sektor samhällsbyggnad tillfälligt flytta 
till annan saluplats i samband med att torget upplåtes för annat arrangemang eller liknande.  

Upphör innehavaren av fast saluplats med sin torghandel ska skriftlig anmälan göras till sektor 
samhällsbyggnad. 

Saluplats får inte av innehavaren överlåtas till annan utan sektor samhällsbyggnads 
medgivande. Detta gäller även vid försäljning av verksamhet. 
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2.2 Tillfälliga saluplatser 
Tillfällig saluplats upplåtes endast för viss dag och anvisas av torgvärd utsedd att ordna handeln 
på allmän försäljningsplats. Tillfällig saluplats tilldelas varje torgdag kl. 08.00.  

Torget i Södra Ryd har inga utmärkta saluplatser. Val av placering ska ske med hänsyn till 
omgivningen och andra fasta föremål på ytan. 

2.3 Fördelning av saluplatser 
Kommunen har rätt att tilldela både fast och tillfällig saluplats. Tillfälliga saluplatser tilldelas 
försäljarna i den ordningen de kommer till torghandeln. Tilldelning av fast plats tilldelas av 
sektor samhällsbyggnad med hänsyn till typ av handel samt försäljningsfrekvens. 

Högst två fasta saluplatser får tilldelas samma företag och då endast när det kan ske med hänsyn 
till tillgången på platser. När flera platser tilldelas en innehavare, ska platserna vara belägna 
intill varandra. 

Ifall en innehavare av en fast saluplats inte intagit platsen innan kl. 08:00 eller gjort en anmälan 
till torgvärden eller Skövde kommuns Kontaktcenter att platsen kommer att utnyttjas senare på 
dagen, har torgvärden rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats. 

Byte av anvisad saluplats får inte göras på innehavarens eget bevåg. Innehavaren får heller inte 
utöka saluplatsen utöver anvisad plats. 

Vid upplåtelse av saluplats som gäller uppställning av vagn eller foodtruck, ska placering ske på 
sådant vis att de inte hindrar eller stör tillgängligheten till övriga saluplatser.  

3 Tider och försäljning 
På begäran av polismyndighet eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får 
sektor samhällsbyggnad besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som 
ovan stadgats eller helt ställas in. 

3.1 Hertig Johans torg och Sandtorget 
På Hertig Johans torg får försäljning äga rum alla helgfria måndagar t.o.m. lördagar året om. 
Detta gäller även för Sandtorget I de fall ytan nyttjas för torghandel. 

Försäljare med fast saluplats får ta plats i anspråk från kl. 07:00 och försäljare med tillfällig 
saluplats från kl. 08:00. Varor och redskap ska vara bortförda senast kl. 18:00 på vardagar och kl. 
16:00 på lördagar. 

3.2 Södra Ryds torg 
På torget i Södra Ryd får torghandel ske helgfria dagar måndag t.o.m. fredag mellan kl. 08:00 och 
18:00 samt helgfria lördagar mellan kl. 08:00 och 15:00. 
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4 Försäljning 
En innehavare av en saluplats är enligt 2 § (1990:1183) lagen om tillfällig försäljning, skyldig att 
genom en väl synlig skylt eller på annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, 
postadress och telefonnummer. 

4.1 Försäljning av livsmedel 
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna saluplatserna gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt 
föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 

4.2 Försäljning av vapen 
Försäljning av knivar, sprängmedel, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de 
allmänna försäljningsplatserna för torghandel. 

5 Anvisningar för nyttjande 
Saluplats ska upplevas vara I vårdat skick, fritt från klotter och präglas av god design. 
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg under hela nyttjandet. 

Endast information och erbjudanden härrörande försäljning eller verksamhet får förekomma på 
saluplatsen.  Skyltning ska hålla god layout och ytmässigt vara I rimligt I anspråkstagande till 
ändamålet. 

5.1 Placering av varor, redskap och fordon 
De gångar som är anordnade för trafik eller gående utmed eller mellan saluplatserna får inte 
belamras med varor, fordon, redskap, trottoarpratare eller övriga fristående föremål. 

På saluplats får endast försäljningsstånd och varor finnas. Fordon får endast införas på torget i 
samband med på- och avlastning. När detta skett ska fordonen omedelbart köras bort från 
torgytan till allmän parkeringsplats. 

Fordon, som används för att forsla varor eller redskap till och från torget, ska föras bort 
omedelbart så snart lossning eller lastning avslutats om inte särskilt tillstånd lämnats. Lastning 
ska vara avslutad senast 45 minuter efter det att plats anvisats. Vid varupåfyllning från fordon 
under torghandelstid i övrigt får lastning pågå i högst 15 minuter. 

De torghandlare som innehar årsplats på Hertig Johans torg erhåller parkeringstillstånd av 
sektor samhällsbyggnad. De torghandlare som använder tillfällig saluplats får 
parkeringstillstånd av torgvärd. 

Parkeringsyta som anvisas av torgvärd ska användas. 
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5.2 Renhållning 
När försäljning är avslutad ska innehavare av en saluplats, senast kl. 18:00 respektive kl. 16:00, 
samla ihop avfall och annat skräp från rörelse samt föra bort detta eller lägga på anvisad plats 
om sådan finns. De kommunala sopkärlen vid torgytan får inte användas till detta ändamål. 

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

Rent vatten som används under torghand eln får under sommarhalvåret slås ut i de 
rännstensbrunnar som finns på torget. Förorenad vätska ska omhändertas av innehavaren. 

6 Avgift 
För saluplats äger kommunen rätt att ta ut avgift enligt av kommunfullmäktige antagen taxa.  

7 Överträdelse av föreskrift 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av de regler som finns skrivet i detta 
dokument kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket i ordningslagen. 

Vid upprepade förseelser mot stadgan kan fast saluplats mistas och tillfällig saluplats kan nekas. 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

Dessa föreskrifter gäller fr.o.m. 2018-05-01 då tidigare torghandelsstadga av den 19 december 2011 
upphör att gälla. 
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