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FÖRFATTNINGSSAMLING

Flik 10.4

Antaget av kommunfullmäktige 2019-09-23, § 85
Gäller från och med 2019-09-23.

Lokala ordningsföreskrifter för offentliga
sammankomster/tillställningar, torghandel och uppställning av
snabbmatsbilar i Tennisparken.
Vingåkers 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 allmänna lokala
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för den allmänna ordningen på salutorgen i
kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
Föreskrifterna är tillämpliga för Tennisparken i Vingåker.
Allmänna villkor
2§
Vingåkers kommun kan utfärda upplåtelsetillstånd i Tennisparken för offentliga
sammankomster och tillställningar, torghandel och snabbmatsvagnar/food trucks.
Föreningar, organisationer, enskilda, företag etc. har möjlighet att ansöka om upplåtelsetillstånd
för Tennisparken av Vingåkers kommun, nedan benämnd hyresvärden. Den enskilde
hyresgästen skall vara en fysisk person över 18 år.
Särskilda villkor antagna av fullmäktige (bilaga 1, 2) ska vara uppfyllda och blanketter för
ansökan om upplåtelsetillstånd ska användas. Blanketter finns för ansökan om:
1. Upplåtelsetillstånd för sammankomst/tillställningar
2. Upplåtelsetillstånd för torghandel
3. Uppställningsplats för snabbmatsvagn/food truck
Ingen verksamhet som strider mot lagen eller de demokratiska principerna får förekomma.
Tennisparken hyrs inte ut till någon förening, enskild etc., om uthyrningen kan befaras medföra
störning av ordning eller innebära förekomst av olaglig verksamhet. Sakliga skäl som kan
förhindra uthyrning kan vara:

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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•
•
•

att kommunen befarar brottslig verksamhet
att kommunen befarar störning av ordning under uthyrningen, t ex demonstration,
fylleri
att felaktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas vid ansökan

Upplåtelsetillstånd för sammankomster och tillställningar i Tennisparken utfärdat av Vingåkers
kommun behöver kompletteras med ett ”Tillståndsbevis enligt ordningslagen/lokala
föreskrifter”, vilket erhålls av polismyndigheten. Tillståndet sökes och bekostas av hyresgästen.
Vid upplåtelsetillstånd för torghandel, uppställning av snabbmatsvagn/food truck eller vid
skolklassers/föreningars försäljning för välgörande ändamål i Tennisparken krävs inte ett
tillståndsbevis från Polismyndigheten. Det behövs dock ett upplåtelsetillstånd av kommunen.
Upplåtelsetillståndet får inte överlåtas på annan part utan kommunens medgivande.
Upplåtelsetillståndet kan återkallas om bokning skett under falska förespeglingar.
Hyresvärden förbehåller sig rätten att disponera Tennisparken för annat ändamål på tilldelade
tider, varvid hyresgästen ska underrättas snarast.
Generellt förbud mot rökning, alkohol och andra droger gäller i Tennisparken. Eventuellt
tillstånd för alkoholförsäljning vid sammankomster/tillställningar måste sökas hos berörda
myndigheter.
Om hyresgäst som bokar Tennisparken vill erbjuda deltagare förtäring av något slag ska
erforderliga tillstånd sökas hos berörda myndigheter.
Generellt förbud mot engångsgrillar gäller i Tennisparken, övrig grillning få ske på anvisad
plats. Eventuellt eldningsförbud är överordnat och gäller även grillning.
Vid arrangemang som kräver utökade parkeringsbehov måste detta meddelas hyresvärden och
vara löst innan arrangemanget.
Hyresgästen ansvarar för att ordning råder. Efter hyrestiden ska Tennisparken lämnas i det
skick den var vid hyrestidens början. All grovstädning utförs av hyresgästen och eventuella
grovsopor bortforslas. Vid arrangemang som medför behov av rengöring utöver den normala
städningen debiteras hyresgästen extrastädning.
Tider för upplåtelse
3§
Parken kan i princip hyras ut dagtid mellan 08.00-22.00 men tiderna fastställs först genom
”Tillståndsbevis enligt ordningslagen/lokala föreskrifter” utfärdat av Polismyndigheten.
Särskilda tidsangivelser finns för torghandel och snabbmatsvagnar/food trucks.
Hyresgästen disponerar Tennisparken under den avtalade upplåtelsetiden. Det krävs dock ett av
kommunen skriftligt undertecknat upplåtelsetillstånd samt övriga erforderliga tillstånd.
Tennisparken får inte nyttjas utöver beställd tid eller till annat än vad som överenskommits.
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Hyresavgift
4§
Kommunen har enligt lag (1957:259) rätt att ta ut avgift för användningen av offentlig
platsmark, om platsen står under kommunens förvaltning och polisen gett tillstånd till
användningen.
Hyra av Tennisparken (avgiften faktureras hyresgästen):
1.
2.
3.
4.

Publika sammankomster/tillställningar
Kiosken i Tennisparken
Torghandel (6 x 3 m)
Snabbmatsvagn (6 x 3 m)

300 kr/evenemang/sammankomst
500 kr/evenemang/sammankomst
100 kr/dag, 300 kr/månad
300 kr/dag, 1000 kr/per vecka, 3000 kr/månad

Skolor från Vingåkers kommun kan vid enstaka tillfällen hyra plats utan avgift för plats eller el.
Hyresgästens ansvar i allmänhet och specifikt för sammankomster/tillställningar
5§
Tennisparken hyrs ut i befintligt skick. Hyresgästen får endast använda Tennisparken under
hyrestiden och för angivet ändamål. Tillträde till Tennisparken får inte ske utan att hyresgästens
ansvarige ledare för bokningen är närvarande. All överskriden tid kan komma att debiteras
hyresgästen. Hyrestid som missköts eller nyttjas dåligt kan komma att fråntas hyresgästen efter
skriftlig begäran om bättring.
Hyresgästen ansvarar för:
• att alla erforderliga tillstånd söks.
• att gällande ordningsföreskrifter, brand- och säkerhetsföreskrifter efterföljs.
• att Tennisparken lämpar sig för den verksamhet parken avses användas för.
• att eventuellt utlämnade nycklar/nyckelkort återlämnas efter hyrestiden. Om så ej sker
debiteras hyresgästen 200 kronor.
• att inhämta och följa myndighetsbeslut.
• att ordningen upprätthålls kring tillståndsgivna arrangemanget.
• att betala eventuella utryckningskostnader vid falsklarm som kan hänskjutas till det aktuella
arrangemanget.
• att omgående anmäla skador till hyresvärden. Hyresgästen är ersättningsskyldig för all
uppkommen skadegörelse som sker i Tennisparken under hyrestiden. Detta gäller för skada
på både fasta såväl som lösa inventarier.
• uppkomna olyckor (med t ex personskador som följd) och borttappade
tillhörigheter/värdesaker i samband med det aktuella evenemanget.
• den ersättning som på grund av musik under arrangemang ska utges till Svenska
Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)
Vid utebliven grovstädning debiteras hyresgästen en städavgift med 1 000 kronor/arbetstimme.
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Bilaga 1.
Villkor för Torghandel i Tennisparken
• En ansökan om torgplats görs på för ändamålet avsedd blankett www.vingaker.se
• Torghandel får ske alla vardagar mellan kl. 08.00-18.00 samt lördagar och dag före helgdag
klockan 08.00-14.00, ifall kommunstyrelsen inte medgivit undantag eller beslutat annat.
• Försäljning av julgranar etc. får under tiden från och med den 15 december till och med 23
december pågå vardagar till klockan 20.00 samt på julafton till kl. 15.00.
• Uppställning på torgplats får ske endast mellan kl. 06.30–09.00. Nedtagning skall ske
mellan kl. 16.00–19.30. Trafik med motordrivet fordon inom torgområdet är tillåtet endast
under uppställning och nedtagning.
• En fast torgplats får användas månadsvis. En tillfällig torgplats får användas endast viss dag
och anvisas av torgvärd. Tillfällig torgplats ansöks om minst två veckor före aktuell
torgdag.
• Om fast torgplats inte intagits före kl. 08.00, eller en anmälan gjorts till torgvärden om att
platsen kommer att utnyttjas först senare på dagen, har torgvärden rätt att låta någon annan
använda platsen som tillfällig torgplats.
• Torgvärden kan i särskilda fall tilldela skolklasser/föreningar en begränsad torgplats
(avsedd för mindre bord/stånd eller dylikt) i mån av plats, om försäljningen görs för ideella
syften (t.ex. skolklasser, föreningar, intresseorganisationer och liknande)
• På begäran av polismyndigheten/annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får
kommunstyrelsen besluta att försäljningen skall ske vid andra tider än vad som stadgats
ovan, på annan plats eller helt ställas in. Det innebär att kommunen har rätt att, utan
kompensation till platsinnehavaren, ställa in torghandeln eller flytta torghandeln om torget
ska användas för särskilt evenemang.
• Endast fordon eller släpvagn, vilka är direkt nödvändiga för att kunna bedriva försäljning
(ex. kylbil) får uppställas på saluplatsen efter tillstånd från torgvärden. Fordonet ska få plats
inom torgplatsen. Varor och redskap samt luckor och utskjutande tak ska få plats inom
torgplatsen och utformas så att allmänheten kan passeras utan risk för att någon skadas.
• Enligt skatteförfarandelagens (2011:1244) bestämmelser om särskild skattekontroll av torgoch 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. Försäljaren ska med en giltig
legitimation identifiera sig för att säkerställa vem torgplatsen upplåts till.
• I Tennisparken råder förbud mot försäljning av varor om dessa strider mot gällande lagar
och regler.
• Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsställena gäller i tillämpliga delar
det som stadgats i EU:s livsmedelsförordningar, livsmedelslagen (2006:804)
livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.
• Försäljare är skyldig att omgående efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat
skräp från rörelsen och lägga det i behållare för sopor. Försäljare ska se till att torgplatsen
hålls ren och snygg även under försäljningstiden.
• För användning av allmän torgplats (6 x 3 m) har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de
grunder som beslutats av kommunfullmäktige.
• En innehavare av en saluplats är enligt marknadsföringslagen (2008:486) 12§ 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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Bilaga 2
Villkor för uppställning för snabbmatsvagn/food truck i Tennisparken
• En ansökan om uppställningsplats görs på för ändamålet avsedd blankett www.vingaker.se
• Uppställning av snabbmatsvagn får ske alla veckodagar mellan kl. 08.00-22.00.
• Företaget som ansöker ska vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket.
• Verksamheten ska vara registrerad enligt livsmedelslagstiftningen hos kommunen.
• Beslutet om registrering ska vid försäljning kunna visas upp för Miljöförvaltningen.
• Fordonet som ansökan avser ska vara upptaget i det svenska vägtrafikregistret (inga
möjligheter till utländska fordon ges under testperioden).
• Fordonet ska vara registrerat som personbil, lastbil eller buss.
• Fordonets totalvikt får max vara 3 500 kg.
• Mått: max 6 meter lång och 2,3 meter bred.
• Fordonet ska vara utrustat för försäljning av måltider.
• Fordonet ska ha ett tilltalande utseende och får inte vara stötande för allmänheten.
• Företaget har ansvar för att lämna sitt avfall (använt fett, etc.) på återvinningscentral samt
att hålla platsen runt fordonet rent från skräp, snö och is.
• Företaget ska omhänderta det avloppsvatten som uppkommer i verksamheten på så sätt att
det passerar genom en reningsanläggning, till exempel ett reningsverk. Det är inte tillåtet att
hälla ut avloppsvatten exempelvis i en dagvattenbrunn eller på gatan.
• Polistillstånd samt upplåtelsetillstånd ska alltid finnas tillgängligt i fordonet och uppvisas
på begäran.
• Två stycken ståbord får finnas i anslutning till fordonet.
• Musik får spelas i fordonen om högtalarna är placerade inuti fordonet. Musiken får inte
vara störande utan ska vara av karaktären bakgrundsmusik.
• En innehavare av en saluplats är enligt marknadsföringslagen (2008:486) 12§ skyldig att
genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om
innehavarens namn, postadress och telefonnummer.

