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Plats och tid Christian Nilsson kl. 18:00-18:15  
  
Beslutande Bengt Andersson (M) (ordförande) 

Janet Andersson (S) (vice ordförande) 
Sofia Hagerin (C) (2:e vice ordförande) 
Jan-Åke Larsson (S) 
Håkan Bjelkengren (M) 
Samuel Estenlund (KD) 
Lilli Trpkoski (S) 
Dennis Larsen (SD) 
Miroslav Han (S) 
Anders Borgquist (C) 
Kent Björk (SD)  ersätter Göran Lindvall (SD) 

  
Övriga närvarande Dave Borg (Förvaltningschef) 

Christina Nilsson (Nämndsekreterare) 
  
Utses att justera Sofia Hagerin (C) 
  
Justeringens plats o tid Miljö och Samhällsbyggnad, 2021-05-26   
  
Protokollet omfattar §90 
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Chrsitian Nilsson  

Ordförande          
 Bengt Andersson (M)  

 

Justerande   
  Sofia Hagerin (C)  
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Innehåll 
 

§90 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Eslövs kommun 
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§ 90    MOS.2021.0137 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Enligt nu gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandeln är Stora torgs i Eslöv, 
västra sida, upplåten till allmän försäljningsplats. 
Nuvarande lokala ordningsföreskrifter reviderades senast av kommunfullmäktige den 
24 november 2014, § 149. 
 
För att Stora torg ska vara så levande som möjligt och möjliggöra både torghandel 
och andra arrangemang är det viktigt att inte låsa upp ytorna. Tidigare fanns det 
möjlighet att teckna kontrakt för fasta saluplatser. I många fall var inte 
näringsidkaren på plats de dagar som försäljningen var tillåten, men ytan var ändå 
uppbokad. När torget tidigare har varit bokat för andra stora arrangemang (till 
exempel fotbolls-VM, näringslivsdagar) har det inte varit möjligt att erbjuda 
torghandlare med kontrakt någon ersättningsplats som saluplats. 
 
Med tillfälliga saluplatser blir det lättare att styra så att torgytan är ledig när större 
arrangemang planeras. Det har på den nya torgytan även skapats tre platser för street 
food. Street food är ett samlat begrepp för olika typer av mobila 
restaurangverksamheter och är ett allt vanligare inslag i storstäder i världen och i 
Sverige. Street food är en global trend som innebär att mark tillfälligt upplåtes till ett 
fordon som säljer olika typer av maträtter till förbipasserande. Till kategorin food 
truck räknas fordon som har motor och hjul och en maxvikt på 3 500 kg. Pop up-
vagn är ett fordon på hjul utan egen motor, till exempel en handdragen kärra, cykel, 
ombyggd husvagn. 
 
Inför nyöppningen av Stora torg har förvaltningen sett ett behov av att revidera 
ordningsföreskrifterna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Eslövs kommun 
 Förslag till Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Eslövs kommun 
 

Beredning 
Förvaltningen har inventerat vilka behov som finns idag och jämförelser har även 
gjorts med andra kommuners ordningsföreskrifter. 

Synpunkter har inhämtats från miljöavdelningen, Räddningstjänsten Syd och Merab. 
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I ordningsföreskrifterna finns både saluplatser och street food platser (inga fasta 
platser med årskontrakt), regler för bokning, beskrivning av ytor, fördelning av 
platser, tider för försäljning med mera. En punkt informerar om att Eslövs kommun 
samarbetar med Skatteverket och andra myndigheter och förutsätter att verksamheten 
följer gällande regler och lagar. Det har även förtydligats när det gäller förbud mot 
försäljning av vissa varor. I föreskrifterna är det tydligt beskrivet hur el, vatten och 
avlopp samt avfallshantering ska skötas. När det gäller avfallshanteringen kommer 
Eslövs kommun att tillhandahålla kärl för avfallshantering. Kärl kommer att finnas 
för fraktionerna restavfall (brännbart), matavfall, plastförpackningar och 
pappersförpackningar. Förvaltningen håller på att utreda den bästa placeringen av 
kärlen för avfallshanteringen. Det har även tillkommit nya punkter gällande ansvar 
för person- och sakskador samt godkända vågar och kassaregister. 

Beslut 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta nya 
lokala ordningsföreskrifter med bilagor för torghandel i Eslövs kommun att gälla från 
och med 1 juli 2021. 
- Kommunfullmäktige föreslås att i samband med antagandet av nya lokala 
ordningsföreskrifter med bilagor för torghandel i Eslövs kommun upphävs de nu 
gällande föreskrifterna med samma datum. 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får göra smärre förändringar i lokala 
ordningsföreskrifter med bilagor för torghandel i Eslövs kommun som inte innebär 
förändringar av innebörden av densamma. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Avdelningen för gata, trafik och park 
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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