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Stockholms kommun
Stadsledningskontoret
maria.leffler@stockholm.se

Anmälan om lokala ordningsföreskrifter, Stockholms kommun
BESLUT
1. Länsstyrelsen upphäver det nya sista stycket i 16 § [”Tillfällig försäljning får
inte ske på offentlig plats eller på plats som enligt 3 § i dessa föreskrifter
jämställs med offentlig plats inom det område som är rödstreckat i bifogad karta
(bilaga 3).”], av de allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun
som kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019 (dnr KS 2018/1074), inklusive
karta nr 19 (Globenområdet) i bilaga 3 till samma föreskrifter.
2. Länsstyrelsen finner att övriga ändringar i 16 § samt ändringarna i 4, 8, 10, 11,
12, 15 och 27 §§ av de allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms
kommun som kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019 (dnr KS 2018/1074),
inte strider mot ordningslagen (1993:1617).
BAKGRUND
Av protokoll från Stockholms kommunfullmäktige som inkom till Länsstyrelsen
den 15 maj 2019 framgår att kommunfullmäktige i Stockholms kommun den 6
maj 2019 fattat beslut om ändringar av vissa av kommunens allmänna lokala
ordningsföreskrifter, i sak angående containrar och återvinningsbehållare,
uppsättande av banderoller, skyltar, dekorationer och reklamanordningar,
affischering, förtäring av alkohol samt tillfällig försäljning.
Angående tillfällig försäljning har Polismyndigheten framfört önskemål om ett
införande av förbud mot sådan försäljning i Globenområdet av ordnings- och
säkerhetsskäl. Med anledning därav har kommunen ändrat 16 § i de allmänna
lokala ordningsföreskrifterna och bifogat en ny karta till bilaga 3 av föreskrifterna,
i syfte att det fortsättningsvis ska krävas tillstånd från Polismyndigheten för
tillfällig försäljning i Globenområdet.
MOTIVERING
Enligt 3 kap. 13 § ordningslagen ska en kommuns beslut att anta, ändra eller
upphäva ordningsföreskrifter omedelbart anmälas till länsstyrelsen, som ska
upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen.
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Enligt 3 kap. 12 § ordningslagen får föreskrifter inte angå förhållanden som är
reglerade i ordningslagen eller annan författning eller som enligt ordningslagen
eller annan författning kan regleras på något annat sätt. Föreskrifterna får inte
heller, enligt samma bestämmelse, lägga onödigt tvång på allmänheten eller
annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Föreskrifterna ska vidare, som alla författningar, vara formulerade på ett sådant
sätt att de kan förstås och tillämpas av rättsordningen.
Enligt Stockholms kommunfullmäktiges beslut den 6 maj 2019 ska 16 § av
kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter ha följande lydelse.
Med tillfällig försäljning avses sådan gatuförsäljning samt demonstration av
varor som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning
och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen. För tillfällig
försäljning på följande platser krävs polismyndighetens tillstånd:
a) på offentlig plats, som är belägen innanför eller i den gräns som bildas enligt
följande: Kungsgatan, Stureplan, Birger Jarlsgatan, Nybroplan, Strandvägen
(dock ej kajen) från Nybroplan till Oxenstiernsgatan, Raoul Wallenbergs torg,
Nybrokajen, Museikajen, Södra Blasieholmskajen, Kungsträdgårdsgatan,
Strömgatan, Tegelbacken, Vasagatan med Centralplanen, Klarabergsgatan
Klarabergsviadukten, Blekholmsgatan, Kungsbron, Kungsgatan,
b) på följande utanför nämnda område belägna offentliga platser:
Birger Jarlsgatan mellan Stureplan och Engelbrektsplan, Brommaplan mellan
Drottningholmsvägen, Tunnlandsvägen, Kapplandsvägen, Tunnlandet och
Klädesvägen, Drottninggatan mellan Kungsgatan och Wallingatan,
Drottningholmsvägens norra gångbana mellan S:t Eriksgatan och Fridhemsplan,
Drottning Sofias väg, Engelbrektsplan, Inom Farsta Centrum: Farstagränd,
Farstagången, Farsta Torg, Spolnäsgränd, Storforsgränd Fridhemsgatan mellan
Fridhemsplan och S:t Göransgatan, Gamla Stan, Grev Turegatan mellan Birger
Jarlsgatan och Humlegårdsgatan, Götgatan utom i vad avser sträckan
mellan Ölandsgatan och Folkungagatan, Hässelby Gårds centrum,
Humlegårdsgatan, Lidingövägen mellan Valhallavägen och Fiskartorpsvägen,
Nybrogatan mellan Nybroplan och Östermalmstorg, Odengatan mellan
Norrtullsgatan och Vegagatan, Riksgatan, Ringvägen mellan Rutger Fuchsgatan
och Älvsborgsgatan, Ryssgården: hela platsen, Skärholmens centrum:
Skärholmstorget, Storholmsgatan, Måsholmstorget, Bredholmsgatan,
Byholmsgången och Lillholmsgången, Slussområdet: Västra Slussgatan, Västra
Uppfarten, Östra Slussgatan, östra Uppfarten och, samtliga överbyggda gångar
och platser inom Slussområdet, Slussplan, Ingemar Bergmans gata,
Södermalmstorg, Valhallavägen mellan Lill-Jans Plan och Nybrogatan, Inom
Vällingby Centrum: Vällingbygången, Vällingbyplan, Pajalagatan, Kirunaplan,
Ångermannagatan mellan Vällingbyvägen och Kirunagatan samt Solursgången
norr om Ångermannagatan, Östermalmstorg,
c) Norra och Södra Djurgården, allt ovan a–c) enligt bifogade kartor (bilaga 1
och 3).
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d) på tunnelbanestation och ett område beläget på mindre avstånd än 20 meter
från tunnelbanestationens in- och utgångar eller därtill ledande trappor.
e) på stadens egna eller till staden upplåtna begravningsplatser enligt
följande; Skogskyrkogården, Sandsborgskyrkogården, Brännkyrka kyrkogård,
Västberga begravningsplats, Strand-kyrkogården, Råcksta begravningsplats
Bromma kyrkogård, Hässelby begravningsplats, Spånga kyrkogård,
Galärvarvskyrkogården, Adolf Fredriks kyrkogård, Hedvig Eleonora kyrkogård,
Katarina kyrkogård, Maria Magdalena kyrkogård, S:t Johannes kyrkogård, S:t
Jacobs kyrkogård, S:a Clara kyrkogård samt Kungsholms kyrkogård.
Tillfällig försäljning får inte ske på offentlig plats eller på plats som enligt 3 § i
dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats inom det område som är
rödstreckat i bifogad karta (bilaga 3).
Enligt uppgift från kommunen ska det sista stycket åsyfta Globenområdet och den
karta som hänvisas till i det stycket vara den nya karta över detta område som
bifogats bilaga 3 till föreskrifterna. Att det numer ska krävas polistillstånd för
tillfällig försäljning inom Globenområdet har kommunen uppgivit framgår av
inledningen av 16 §:
”Med tillfällig försäljning avses sådan gatuförsäljning samt demonstration av
varor som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning
och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen. För tillfällig
försäljning på följande platser krävs polismyndighetens tillstånd:”
Länsstyrelsen gör följande bedömning.
I paragrafens första stycke uppges att det krävs tillstånd från Polismyndigheten för
tillfällig försäljning på vissa platser i kommunen, a)–e). Såvitt Länsstyrelsen har
förstått omfattas dock inte Globenområdet av a)–e), utan av det nya sista stycket
och i detta står endast att tillfällig försäljning inte får ske, ingenting [som i a) – e)]
om att det krävs tillstånd från Polismyndigheten. Inte heller omnämns
Globenområdet med någon som helst geografisk angivelse [som i a)–e)], utan det
hänvisas endast till ett ”område som är rödstreckat” i bilaga 3. Något rödstreckat
område finns dock ej bland de 19 kartorna i bilaga 3, däremot finns områden vars
gränser försetts med röda streck.
Vidare föreskrivs i förslaget till 4 § att Polismyndigheten innan de fattar beslut om
tillstånd enligt bland annat ”16 § första stycket” bör ge kommunen tillfälle att
yttra sig, vilket vad gäller Globenområdet tycks innebära att Polismyndigheten
antingen inte kan ge tillstånd för tillfällig försäljning där eller att man angående
detta område inte bör ge kommunen tillfälle att yttra sig.
Sammantaget finner Länsstyrelsen att det nya, sista stycket i 16 §, inklusive kartan
över Globenområdet, som enligt uppgift från kommunen syftar till att man inte
ska få ägna sig åt tillfällig försäljning inom detta område utan tillstånd från
Polismyndigheten, inte är formulerat på ett sådant sätt att det kan förstås och
tillämpas av rättsordningen. Det aktuella stycket ska därför upphävas.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm, enligt bilaga.

Beslut i detta ärende har fattats och digitalt godkänts av chefsjurist Lena
Johansson. Föredragande har varit länsassessor Johan Backman.
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