
Kallelse 2021-04-13

Kommunstyrelsen
Tid Plats
09:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen

Övriga

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Caroline Pellrud (C)
Christina Kareliussen (S)
Elin Nilsson (L)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S)

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C), ordförande
Berth Falk (S), vice ordförande
Håkan Söderman (M), 2:e vice ordförande
Lisa Schneider (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
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Kallelse 2021-04-13

23 – Nya regler för tomtkön och försäljning 
av tomter 
(KS 21-148)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har en tomtkö för de som är intresserade av att köpa en kommunal villatomt. 
När kommunen planlägger villatomter i nya områden ska personerna i tomtkön få erbjudande om 
dessa tomter först.

Nuvarande regler för Lekebergs kommuns tomtkö antogs av kommunfullmäktige i februari 2013. 
Sedan dess har trycket på tomtkön ökat och behovet av att styra upp såväl de administrativa som 
försäljningsmässiga processerna aktualiserats.

För att lättare kunna hålla tomtkön aktuell, förhindra markspekulation samt att nya områden inte 
blir färdigutbyggda föreslås nu nya regler med en ny försäljningsprocess.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar regler för Lekebergs kommuns tomtkö under förutsättning att 
kommunfullmäktige upphäver de av fullmäktiga tidigare fastställda reglerna för tomtkö och 
försäljning av villatomter i Lekebergs kommun. 

Kommunfullmäktige upphäver tidigare fastställda reglerna för tomtkö och försäljning av villatomter 
i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkande 

Johan Niklasson (C) yrkar att punkt 1.3 förtydligas så att det tydligt framgår att båda parter är 
sökande på platsen och att 1.4 förtydligas med att platsen inte kan överlåtas till tredje part. 

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom liggande förslag till beslut och finner så.

Därefter frågar ordförande om arbetsutskottet ställer sig bakom Johan Niklassons (C) 
ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet gör så. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut med Johan Niklassons (C) ändringsyrkade om att punkt 1.3 förtydligas så att 
det tydligt framgår att båda parter är sökande på platsen och att 1.4 förtydligas med att platsen 
inte kan överlåtas till tredje part. 
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Kallelse 2021-04-13

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - revidering av regler för tomtkö
 Regler för Lekebergs kommuns tomtkö
 Gamla regler för tomtkö och försäljning av tomter i Lekebergs kommun
 §62 KSAU Nya regler för tomtkön och försäljning av tomter
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Kallelse 2021-04-13

24 – Revidering av lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel i 
Lekebergs kommun samt beslut om taxa 
(KS 15-514)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Nu gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel innehåller felaktig information, främst på 
grund av att de är fastställda för 20 år sedan. Ordningsföreskrifterna måste av den anledningen 
revideras.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige 

1. antar reviderade Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs kommun. 
2. fastställer taxa på allmän plats för försäljning enligt följande: 

Fast plats (pris per 3-månadersperiod): 1 dag i veckan
3x3 meter = 1000 kr
3x6 meter = 1800 kr

Tillfällig plats (pris per dag)
3x3 meter = 100 kr
3x6 meter = 180 kr 

El 1 fas max 10 A: 50 kr/dag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs 

kommun
 Lokala föreskrifter för torghandeln i Lekebergs kommun
 karta torghandelsplatser
 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs kommun
 §61 KSAU Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs kommun 

samt beslut om taxa för att upplåta tillfällig plats för försäljning
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Nya regler för tomtkön och 
försäljning av tomter

23

KS 21-148
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Tjänsteskrivelse 2021-03-25 1 (2)

Dnr: KS 21-148

   

Tjänsteskrivelse - Nya regler för tomtkön och 
försäljning av tomter

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har en tomtkö för de som är intresserade av att köpa en 
kommunal villatomt. När kommunen planlägger villatomter i nya områden ska 
personerna i tomtkön få erbjudande om dessa tomter först. 

Nuvarande regler för Lekebergs kommuns tomtkö antogs av kommunfullmäktige i 
februari 2013. Sedan dess har trycket på tomtkön ökat och behovet av att styra upp 
såväl de administrativa som försäljningsmässiga processerna aktualiserats.  

För att lättare kunna hålla tomtkön aktuell, förhindra markspekulation samt att nya 
områden inte blir färdigutbyggda föreslås nu nya regler med en ny 
försäljningsprocess.

1 Bakgrund
Lekebergs kommun har en tomtkö för de som är intresserade av att köpa en 
kommunal villatomt. När kommunen planlägger villatomter i nya områden ska 
personerna i tomtkön få erbjudande om dessa tomter först. För närvarande är 66 
stycken anmälda i tomtkön. De nuvarande reglerna i tomtkön är från år 2013 och bör 
ses över. 

Idag är avgiften för att stå i tomtkön 300 kronor vid anmälan och därefter ingen årlig 
avgift. Att ingen årlig avgift tas ut gör att tomtkön inte får en naturlig gallring. 

De nuvarande reglerna innehåller inget krav på byggnation. Det har bidragit till att en 
del sålda villatomter inte är bebyggda.  

2 Analys
För att förhindra markspekulation samt att nya områden blir färdigutbyggda föreslås 
en ny försäljningsprocess. 

2.1 Ny försäljningsprocess
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Tjänsteskrivelse 2021-03-25 2 (2)

Dnr: KS 21-148

Intressenterna har sex veckor på sig efter att de blivit erbjudna en tomt att 
bestämma sig att de vill gå vidare och köpa tomten. Under den tiden ska de t.ex. 
undersöka vilka bestämmelser som finns i detaljplanen och vilken husmodell de kan 
ha på aktuell tomt. De ska även undersöka vad slutkostnaden blir samt skaffa sig 
finansiering. När köpekontraktet skrivs betalas 10 % av köpeskillingen. Fram tillträdet 
som är 9 månader framåt i tiden ska intressenten få bygglov samt slutbesked. Vid 
tillträdet betalas resterande del av köpeskillingen och köpebrev utfärdas. Nu kan 
intressenten påbörja byggnationen samt söka lagfart på tomten. 

2.2 Övrigt
Köpet villkoras med att intressenten inte får sälja tomten inom två år efter tillträdet. 

Ny avgift vid anmälningstillfället är 100 kronor och därefter 100 kronor per 
kalenderår så länge som sökande vill stå med i kön. 

Tomter i nya områden erbjuds till tomtkön en gång. Kvarvarande tomter samt tomter 
som gått åter till kommunen läggs ut på kommunens hemsida som lediga. Efter att 
tomtkön erbjudits tomter i nya områden kan fördelning av tomt komma att ske till 
intressenter utanför tomtkön. 

3 Slutsats
För att lättare kunna hålla tomtkön aktuell, förhindra markspekulation samt att nya 
områden inte blir färdigutbyggda föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen antar 
de nya reglerna för tomtkön.

De tidigare reglerna är fastställda av kommunfullmäktige. Enligt nuvarande 
reglemente har kommunfullmäktige delegerat till kommunstyrelsen att ansvara för 
köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt 
inom av fullmäktige fastställd kostnadsram, 215 prisbasbelopp och andra riktlinjer 
och policys beträffande belopp och villkor i övrigt. Därför föreslås 
kommunfullmäktige upphäva de tidigare fastställda reglerna för tomtkön.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar regler för Lekebergs kommuns tomtkö under förutsättning 
att kommunfullmäktige upphäver de av fullmäktiga tidigare fastställda reglerna för 
tomtkö och försäljning av villatomter i Lekebergs kommun. 

Kommunfullmäktige upphäver tidigare fastställda reglerna för tomtkö och försäljning 
av villatomter i Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Matilda Ericsson
Kommundirektör Samhällsbyggnadsstrateg
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Policy
Program

Plan
Riktlinje

Fastställd av: xxxx
Datum: 2021-XX-XX
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteperson: Samhällsbyggnadsstrateg
Diarienummer: KS 21-148 >Regler

Regler för Lekebergs kommuns 
tomtkö 
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Regler 2 (4)

Lekebergs styrdokument
Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera 
Regler – Absolut gräns och ska-krav  

Innehållsförteckning

1 Registrering............................................................................................................ 4

2 Fördelning och anvisning....................................................................................... 4

3 Köp- och försäljningsvillkor.................................................................................... 4

4 Övrigt..................................................................................................................... 5
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Regler 3 (4)

1 Registrering
1.1 Anmälan ska ske digitalt via kommunens hemsida. 

1.2 Registrering kan ske av fysisk person som fyllt 18 år och som avser att bygga 
och bo på anvisad tomt. 

1.3 Sammanboende och äkta makar får endast göra en anmälan och ha en 
gemensam plats i kön. Vid en separation betraktas tomtköplatsen som en 
tillgång i det gemensamma boet och parterna avgör själva vem som i 
fortsättningen ska stå som sökande i tomtkön. 

1.4 Registreringen och platsen i kön är personlig och kan inte överlåtas till tredje 
part. 

1.5 Avgiften är 100 kronor vid anmälningstillfället och därefter 100 kronor per 
kalenderår så länge sökande vill stå med i tomtkön. Fakturan skickas ut 
automatiskt. Om avgiften inte betalas i tid förlorar sökande sin plats i kön. 
Inbetalda avgifter återbetalas inte. 

1.6 Sökanden inplaceras i turordning i kön från den dag anmälan och betalning 
inkommit till kommunen. 

1.7 Avregistrering ur kön sker efter undertecknande av köpekontrakt, när 
förnyelseavgift inte betalats eller på egen begäran. 

2 Fördelning och anvisning
2.1 Fördelning av tomter sker i turordning. 

2.2 Tomter i nya områden erbjuds till tomtkön en gång. Kvarvarande tomter samt 
tomter som gått åter till kommunen läggs ut på kommunens hemsida som 
lediga. Efter att tomtkön erbjudits tomter i nya områden kan fördelning av 
tomt komma att ske till intressenter utanför tomtkön. 

2.3 Kommunstyrelsen kan i undantagsfall, om synnerliga skäl föreligger, bevilja 
förtur i tomtkön. Den som ansöker om förtur ska vara registrerad i tomtkön 
och ha erlagt tomtköavgift. 

3 Köp- och försäljningsvillkor
3.1 Den som har anmält intresse för och blivit erbjuden en tomt har möjlighet att 

ha den reserverad i maximalt sex veckor. Inom denna tid ska besked lämnas 
gällande köp av tomten. 

3.2 När köpekontraktet undertecknas ska handpenning motsvarande 10 % av 
köpeskillingen för tomten erläggas.  
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Regler 4 (4)

3.3 Köpare av tomt ansvarar för att senast nio månader från köpekontraktets 
undertecknande ha fått bygglov beviljat och startbesked utfärdat för den 
aktuella tomten. 

3.4 Tillträdesdag sker senast tio månader efter köpekontraktets undertecknande 
och under förutsättning att startbesked beviljats. På tillträdesdagen erläggs 
(efter avdrag av handpenning) köpeskillingen. 

3.5 Har bygglov inte beviljats och startbesked inte utfärdats inom sju månader och 
detta inte beror på kommunens hantering återgår tomten till kommunen. 
Erlagd handpenning samt kostnader i samband med bygglovsprocessen 
återgår inte. 

3.6 Tomterna säljs med överlåtelseförbud. Överlåtelseförbudet är generellt, d.v.s. 
gäller även mot överlåtelse inom familjen, och innebär att köparen inom två år 
från tillträdesdagen utan medgivande från kommunstyrelsen inte får överlåta 
fastigheten. Vid försäljning i strid mot detta äger kommunen rätt att få ett vite 
motsvarande 50 % av tomtpriset. 

3.7 Tomterna säljs i befintligt skick, köpare till tomt har undersökningsplikt. 

3.8 Tomtpriset exkluderar bygglovskostnader, geologiska undersökningar, 
anslutningsavgifter till vatten- och avlopp, el, fiber o.s.v. 

4 Övrigt
4.1 Sökande och registrerade i tomtkön är skyldig att lämna riktiga 

kontaktuppgifter i sin ansökan och ansvarar för att kontaktuppgifterna 
uppdateras vid förändring, i annat fall finns risk för avregistrering ur tomtkön. 

4.2 Genom undertecknande av köpekontrakt intygar köparen att det finns 
ekonomiska förutsättningar för fastighetsköp och byggprojekt. 

4.3 Ändringar och uppdateringar av tomtköreglerna beslutas av kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige. 
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LEKEBERGS 

KOMMUN 

m 
V 

Regler för tomtkö och försäljning av tomter i Lekbergs kommun 

1 Registrering 

1.1 Ansökan om registrering sker genom att en särskild registreringsblankett fylls i och lämnas till 
Tekniska avdelningen. 

1.2 Registrering kan ske av sökande och ev. medsökande som fyllt 18 år och som avser att bygga 
och bo på anvisad tomt. 

1.3 Registrering är personlig och kan ej överlåtas. 
1.4 Sökanden måste för att få tillhöra tomtkön betala in en tomtköavgift om 300 kr BG 5924-3360
1.5 Sökande och medsökande är skyldiga att anmäla namnändring och varaktig adressändring. I 

annat fall finns risk för avregistrering. 

2 Avregistrering 

2.1 Avregistrering sker när sökanden erhållit två erbjudanden om tomt inom olika delområden och 
avstått från att teckna sig för en tomt. Vill sökanden ändå vara kvar i tomtkön, skall en ny 
registrering ske. Sökanden behåller då inte sin plats i tomtkön utan placeras sist. 

2.2 Avregistrering sker sedan sökande förvärvat tomt av kommunen. 
2.3 Avregistrering sker vid konstaterande av medvetet lämnade oriktiga uppgifter. 

3 Information och intresseanmälan 

3.1 I mån av tillgång på tomter meddelas detta genom utskick av skriftligt erbjudande direkt till 
tomtkön. 

3 .2 Sökanden skall skriftligen anmäla sitt intresse för de erbjudna tomterna genom att precisera sina 
önskemål av tomt på särskild blankett som bifogas vid tomterbjudande. 

3.3 Inlämnad intresseanmälan är bindande. Återtagande av intresseanmälan likställs med att inte 
fullfölja köp, vilket innebär att två återtaganden medför avregistrering ur tomtkön. 

4 Fördelning och anvisning 

4.1 Tomt fördelas med äganderätt. 
4.2 Fördelning av erbjudna tomter sker efter inlämnade intresseanmälningar turordnade med 

hänsyn till kötid. 
4.3 Kommunen äger rätt att neka tilldelning av tomt om det av omständlighetema i det enskilda 

fallet skulle framgå att tilldelning strider mot grundtankama för kommunens tomtkö. 

5 Försäljningsvillkor 

5.1 Tomt med äganderätt försäljes med överlåtelseförbud. Överlåtelseförbudet är generellt, d.v.s 
gäller även mot överlåtelse inom familjen, och innebär att köparen ej inom två år från 
tillträdesdagen utan medgivande från kommunstyrelsen får överlåta fastigheten. Medgivande 
om försäljning inom tvåårsperioden söks hos Kommunstyrelsen med åberopande av de skäl 
som finns för försäljningen. Vid försäljning i strid mot detta förbud äger kommunen rätt att utfå 
ett vite motsvarande tomtpriset enligt köpebrev upprättat mellan kommunen och köparen. Att 
vite betalas medför inte att tomten kan försäljas utan kommunens medgivande. 

5.2 För tomtförsäljning gäller följande bestämmelser: Köpebrevet föregås av ett köpeavtal, där 
kommunen förbinder sig att försälja tomten om byggnation för ett enbostadshus för permanent 
bruk färdigställts inom aderton månader från det att köpet av tomten är slutförd i alla delar. I 
undantagsfall och efter prövning av omständigheterna av kommunen, kan ovanstående 18-
månadersregel förlängas. 

5.3 Tomterna säljs alltid i befintligt skick. Det är husbyggaren som själv ska förvissa sig om att rätt 
grundläggningsmetod väljs samt ombesörja och bekosta eventuell kompletterande 
grundundersökning. Vatten, avlopp och el är normalt framdraget till tomtgräns. 

Lekebergs Kommun 
Bangatan 7 
716 81 FJUGESTA 
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Protokoll 2021-04-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:30-11:00 Digitalt/Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Matilda Ericsson (Samhällsbyggnadsstrateg)

Protokollet innehåller paragraferna §62

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2021-04-06

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-04-06

Datum för överklagan 2021-04-07 till och med 2021-04-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2021-04-06

Justerare signatur

§62 - Nya regler för tomtkön och försäljning av tomter (KS 21-
148)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har en tomtkö för de som är intresserade av att köpa en kommunal 
villatomt. När kommunen planlägger villatomter i nya områden ska personerna i tomtkön få 
erbjudande om dessa tomter först. 

Nuvarande regler för Lekebergs kommuns tomtkö antogs av kommunfullmäktige i februari 
2013. Sedan dess har trycket på tomtkön ökat och behovet av att styra upp såväl de 
administrativa som försäljningsmässiga processerna aktualiserats. 

För att lättare kunna hålla tomtkön aktuell, förhindra markspekulation samt att nya områden 
inte blir färdigutbyggda föreslås nu nya regler med en ny försäljningsprocess.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar regler för Lekebergs kommuns tomtkö under förutsättning att 
kommunfullmäktige upphäver de av fullmäktiga tidigare fastställda reglerna för tomtkö och 
försäljning av villatomter i Lekebergs kommun. 

Kommunfullmäktige upphäver tidigare fastställda reglerna för tomtkö och försäljning av 
villatomter i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkande 

Johan Niklasson (C) yrkar att punkt 1.3 förtydligas så att det tydligt framgår att båda parter är 
sökande på platsen och att 1.4 förtydligas med att platsen inte kan överlåtas till tredje part. 

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom liggande förslag till beslut och finner 
så.

Därefter frågar ordförande om arbetsutskottet ställer sig bakom Johan Niklassons (C) 
ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet gör så. 
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Protokoll 2021-04-06

Justerare signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut med Johan Niklassons (C) ändringsyrkade om att punkt 1.3 
förtydligas så att det tydligt framgår att båda parter är sökande på platsen och att 1.4 
förtydligas med att platsen inte kan överlåtas till tredje part. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - revidering av regler för tomtkö - (102834)
 Regler för Lekebergs kommuns tomtkö - (102833)
 Gamla regler för tomtkö och försäljning av tomter i Lekebergs kommun - (103252)

Paragrafen är justerad
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Revidering av lokala 
ordningsföreskrifter för 
torghandel i Lekebergs 

kommun samt beslut om taxa

24

KS 15-514
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Tjänsteskrivelse 2021-03-23 1 (2)

Dnr: KS 15-514

   

Tjänsteskrivelse - Revidering av lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs 
kommun samt beslut om taxa för att upplåta tillfällig 
plats för försäljning

Ärendebeskrivning
Nu gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel innehåller felaktig information, 
främst på grund av att de är fastställda för 20 år sedan. Ordningsföreskrifterna måste 
av den anledningen revideras.

1 Bakgrund
Nu gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel innehåller felaktig information, 
främst på grund av att de är fastställda för 20 år sedan. Ordningsföreskrifterna måste 
av den anledningen revideras.

2 Analys
Nu gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs kommun 
innehåller föråldrade och felaktiga uppgifter. Hänvisning sker till lagar som inte 
längre gäller och man beskriver platser i kommunen som inte längre finns, som t ex 
att torghandel får ske på Centralplan.

Det finns heller ingen tradition eller kontinuerligt pågående torghandel i kommunen, 
med undantag av brödförsäljning en dag per vecka vid torget i Fjugesta respektive 
jordgubbsförsäljning på några platser i Fjugesta under sommarsäsongen.

Torget i Fjugesta är dock lämpligt som plats för torghandel. På del av torget, närmast 
Storgatan, kan torghandel bedrivas utan att inkräkta på trafikflödet på Torget.

På den plats närmast Storgatan finns möjlighet att ha 3 fasta platser och 2 tillfälliga 
platser till en storlek av 3 gånger 3 meter.

I arbetet med att revidera de lokala föreskrifterna har motsvarande föreskrifter 
studerats i andra kommuner, bland annat Kumla, Laxå och Askersund. Delaktiga i 
revideringsarbetet har varit tjänstepersoner inom kommunstyrelseförvaltningen.

3 Slutsats
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs kommunen 
måste genomföras, dels för att de nu gällande innehåller felaktigheter men även för 
att möjliggöra en utökning av Torghandeln.

Beslut om reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel skapar möjligheter 
för att utveckla torghandeln i kommunen
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Dnr: KS 15-514

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 

1. antar reviderade Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs 
kommun. 

2. fastställer taxa på allmän plats för försäljning enligt följande: 

Fast plats (pris per 3-månadersperiod): 1 dag i veckan
3x3 meter = 1000 kr
3x6 meter = 1800 kr

Tillfällig plats (pris per dag)
3x3 meter = 100 kr
3x6 meter = 180 kr 

El 1 fas max 10 A: 50 kr/dag

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Stefan Alander
Kommundirektör Teknisk chef
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Policy
Program

Plan
Riktlinje

Fastställd av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2021-04-26
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteperson: Teknisk chef
Diarienummer: KS 15-514 >Regler

Lokala föreskrifter för 
torghandeln i Lekebergs 

kommun
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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
Lekebergs kommun

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

Ordningsföreskrifterna gäller från och med 2021-xx-xx.

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 vad 
som framgår av Lekebergs kommuns lokala ordningsföreskrifter så gäller dessa 
föreskrifter avseende torghandeln och med den jämförbar verksamhet. Syftet med 
föreskrifterna är att upprätthålla allmän ordning samt att ge tydliga regler för 
intressent som önskar bedriva torghandel eller med det jämförbar verksamhet.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen 
upplåter till allmänna platser för torghandel (saluplatser) och med det jämförbar 
verksamhet; Torget i Fjugesta (se bilaga ”Torget-torghandel i Fjugesta”).

Saluplatserna – ansökan och fördelning av platser 

3 § På allmänna platser för torghandel upplåts tre fasta och två tillfälliga saluplatser.

En fast plats får användas kontinuerligt eller periodvis under en tid av högst 3 
månader. Dessa beslutas av handläggare på kommunstyrelseförvaltningen.

En tillfällig plats får användas under begränsad tid om högst 1 dag. Dessa beslutas av 
handläggare i kommunstyrelseförvaltningen.

Den exakta saluplatsen, i anslutning till kommunhuset, anvisas av kommunens 
handläggare efter beslut om upplåtelse och är i första hand avsedd för exempelvis 
blod- och vaccinationsbuss, food-truck och liknande verksamhet. 

4 § Ansökan om fast eller tillfällig torgplats (saluplats) görs till polismyndigheten, 
Tillståndsenheten. Polismyndigheten tillsänder inkomna ansökningar till Lekebergs 
kommun för yttrande. Kommunen yttrar sig därefter med direktiv i enlighet med 
dessa förskrifter.

5 § I de fall där saluplats önskas för längre tid än tre dagar ska ansökanden och 
kommunen upprätta tillfälligt markupplåtelseavtal för att den ansökta verksamheten 
ska få bedrivas. Om ansökan avser max tre dagar i följd eller några få spridda enstaka 
tillfällen upprättas inte annat avtal än det tillståndsbevis ansökanden erhåller från 
Polismyndigheten.

6 § Vid fördelning av platser gäller följande
Tillfälliga saluplatser tilldelas intressenter i den ordning som ansökan kommer till 
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kommunens kännedom. Om förutsättningarna är lämpliga kan tilldelning genom 
lottning ske.

Om mängden intressenter som önskar saluplats är fler än de allmänna platserna för 
torghandel medger ska så många intressenter som möjligt beredas plats till förmån 
för att någon får flera platser.

Om flera platser tilldelas samma person/juridiska person, ska platserna vara belägna 
intill varandra.

7 § Intressentens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I 
det fall då en avnämare som erhållit plats inte intagit platsen vid försäljningstidens 
början, och som heller inte anmält detta till torgfogden, har torgfogden rätt att låta 
någon annan använda platsen som tillfällig saluplats förutsatt att polismyndigheten 
gett sitt tillstånd.

Tider för försäljning

8 § Försäljning får börja tidigast 08:00 och sluta senast 18:00. Vid särskilt önskemål kan tiden 
utsträckas till 22:00. Att beakta när det gäller iordningsställande respektive avveckling av 
saluplats, är att störande buller och ljud inte får förekomma nattetid mellan 22:00 och 06:00 
enl. Lekebergs kommuns lokala ordningsföreskrifter.

9 § Saluplatsen anvisas av kommunens torgfogde och får disponeras en timme före och en 
timme efter försäljningstiden för uppställning och återställande samt städning. 

10 § Torghandel får ske på del av torget i Fjugesta tisdagar till och med lördagar på 
plats som anvisats av kommunens torgfogde. Torghandel på hela torget får ske 
enbart då kommunen beslutat och utlyst detta. Torget är övrig tid upplåten som 
parkeringsplats.

Avgift 

11 § För användning av allmän försäljningsplats (saluplats) har kommunen rätt att ta 
ut avgift. Betalningen ska vara kommunen tillhanda senast samma dag som 
saluplatsen tas i anspråk för försäljning. 

Fast plats (pris per 3-månadersperiod): 1 dag i veckan
3x3 meter = 1000 kr
3x6 meter = 1800 kr

Tillfällig plats (pris per dag)
3x3 meter = 100 kr
3x6 meter = 180 kr 

El 1 fas max 10 A: 50 kr/dag

12 § Föreningar och skolklasser från Lekebergs kommun kan vid enstaka tillfällen och efter 
särskilt beslut av utsedd delegat, upplåta saluplats utan avgift. 
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Torghandlarens skyldigheter

13 § Kommunen förutsätter att innehavare av saluplats följer lagen om tillfällig 
försäljning respektive Skatteverkets regler. Vidare ska innehavaren av saluplats 
tydligt informera om namn, postadress, telefonnummer och organisationsnummer i 
anslutning till saluplatsen.

14 § Placering av varor, redskap och fordon

Varor, redskap och fordon får endast placeras på den plats som anvisas i samband 
med tilldelning av saluplats.

15 § Renhållning

Innehavare av saluplats ansvarar för sin egen renhållning. Innehavaren ska senast en 
timme efter avslutad försäljning rengjort och återställt saluplatsen som varit tilldelad. 
Skräp och avfall som inte ryms i de av kommunen uppsatta fasta anordningar såsom 
papperskorgar och sopcontainrar, ska bortforslas genom innehavarens försorg.

Förbud mot försäljning av vissa varor 

16 § Förbud mot försäljning av vissa varor

I dessa förskrifter kan kommunen inte exakt ange vad som inte får säljas i samband 
med torghandel då det kan förändras över tiden. 

Beslutat är dock att sprängämnen, vapen, ammunition och andra pyrotekniska varor 
inte får säljas på de allmänna platserna för torghandel. 
För att ytterligare klargöra vad som får och inte får säljas ska intressent meddela vad 
som avses säljas i samband med att man ansöker om saluplats. Slutligt besked ges i 
samband med tilldelning av saluplats.

Försäljning av livsmedel

17 § Vid försäljning av livsmedel gäller tillämpliga delar av bestämmelserna i EG-
förordning 852/2004 om livsmedelshygien, livsmedelslagen (2006:804) och 
livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Överträdelse av föreskrift 

18 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av paragraferna i de 
lokala ordningsföreskrifterna för torghandel får föreläggas att vidta rättelse enligt 
ordningslagen 3 kap 19 §. Av ordningslagen 3 kap 20 § framgår att vite får sättas ut i 
föreläggandet, eller att rättelse kan komma att ske på den försumliges bekostnad.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förverkande.
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Skala

Datum: 2021-03-08

© Geodatasamverkan, Lekebergs kommun

Torghandelsplatser, Fjugesta torg

Fast torgplats

Tillfällig torgplats

Övrigt ändamål
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Protokoll 2021-04-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:30-11:00 Digitalt/Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §61

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2021-04-06

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-04-06

Datum för överklagan 2021-04-07 till och med 2021-04-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§61 - Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
Lekebergs kommun samt beslut om taxa för att upplåta tillfällig 
plats för försäljning (KS 15-514)
Ärendebeskrivning

Nu gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel innehåller felaktig information, främst 
på grund av att de är fastställda för 20 år sedan. Ordningsföreskrifterna måste av den 
anledningen revideras

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar reviderade Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs kommun.

2. fastställer taxa på allmän plats för försäljning enligt följande:

Fast plats (pris per 3-månadersperiod): 1 dag i veckan
3x3 meter = 1000 kr
3x6 meter = 1800 kr

Tillfällig plats (pris per dag)
3x3 meter = 100 kr
3x6 meter = 180 kr

El 1 fas max 10 A: 50 kr/dag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs 

kommun - (103038)
 Lokala föreskrifter för torghandeln i Lekebergs kommun - (47744)
 karta torghandelsplatser - (102341)
 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs kommun - (KS 15-514-1)

Paragrafen är justerad
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