Utlåtande Rotel V (Dnr KS 2020/685)

Ändring och förtydligande av allmänna lokala
ordningsföreskrifter med anledning av beslut från
Länsstyrelsen Stockholm
Framställan från trafiknämnden
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Ändringar i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms
kommun, i enlighet med trafiknämndens förslag enligt bilaga 1 till
utlåtandet godkänns.
2. Ändringar i bilaga 3 till de allmänna lokala ordningsföreskrifterna,
utgörande kartor över områden gällande tillfällig försäljning där
polistillstånd krävs samt där förbud mot tillfällig försäljning råder, i
enlighet med trafiknämndens förslag enligt bilaga 2 till utlåtandet,
godkänns.
3. Beslutet anmäls till Länsstyrelsen Stockholm.
4. Föreskrifter kungörs genom att det på kommunens digitala
anslagstavla tillkännages att protokoll för de beslutade föreskrifterna
har justerats.
5. Beslutet gäller från kungörandet.

Föredragande borgarrådet Daniel Helldén anför följande.
Ärendet
Den 6 maj 2019 fastställde kommunfullmäktige trafiknämndens förslag på
ändringar i vissa av kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter. Av
ordnings- och säkerhetsskäl hade Polismyndigheten framfört önskemål om ett
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förbud mot tillfällig försäljning inom området vid Globen och Tele2 Arena,
nedan kallat Globenområdet. Med anledning därav föreslog trafiknämnden att
16 § skulle revideras i syfte att även omfatta ett förbud mot tillfällig
försäljning i Globenområdet. Till förslaget bifogades även en kartbild över
vilket område förbudet skulle omfatta.
I beslut från Länsstyrelsen fattat den 5 juni 2019 upphävdes stycket i 16 §
rörande försäljningsförbudet i Globenområdet med motiveringen att det inte
var formulerat på ett sådant sätt att det kunde förstås och tillämpas av
rättsordningen. Även den bilagda kartan avseende Globenområdet ansågs vara
otillräcklig.
Med anledning av Länsstyrelsens upphävandebeslut har trafiknämnden
reviderat denna paragraf. Även justeringar och förtydliganden avseende bland
annat innehållet, den geografiska ordningen i förteckningen av de platser där
tillståndskravet gäller samt uppdaterade kartbilagor har gjorts.
Utöver detta föreslår trafiknämnden ändringar i var Foodtruck får stå med
nyttoparkeringstillstånd C vid Rålambshovsparken, där gatorna
Smedsuddvägen och Rålambshovsleden berörs. Trafiknämnden föreslår även
undantag för kravet på polistillstånd för tillfällig försäljning på ett antal gator i
city.
Beredning
Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till
stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret konstaterar att trafiknämnden förtydligat i enlighet
med vad Länsstyrelsen uttalat. Förslaget har justerats vad gäller ett antal gator
jämfört med det tidigare beslutsunderlaget från 2019, bland annat avseende
Smedsuddsvägen, Rålambshovsleden, Mäster Samuelsgatan med flera.
Mina synpunkter
Av ordnings- och säkerhetsskäl har Polismyndigheten sedan lång tid tillbaka
framfört önskemål om ett förbud mot tillfällig försäljning inom området vid
Globen och Tele2 Arena. Den 6 maj 2019 beslutade kommunfullmäktige om
ett sådant förbud. Länsstyrelsen upphävde beslutet med motiveringen att det
inte var formulerat på ett sådant sätt att det kunde förstås och tillämpas av
rättsordningen. Även den bilagda kartan avseende Globenområdet ansågs vara
otillräcklig.
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Trafiknämnden har till detta beslut gjort justeringar och förtydliganden
avseende bland annat innehållet, den geografiska ordningen i förteckningen av
de platser där tillståndskravet gäller samt uppdaterade kartbilagor.
Beslutet innehåller även några ytterligare ändringar. Jag är glad för att
undantag för kravet på polistillstånd för tillfällig försäljning på ett antal gator i
city äntligen kan genomföras. Det rör platser i city med få boende, och som
upplevs som otrygga kvällstid. Att öppna upp för ordnad verksamhet med
matförsäljning ger förutsättningar för ett mer levande stadsliv även kvällstid,
vilket i sig är trygghetsskapande.
Utöver detta föreslås ändringar i var Food truck får stå med
nyttoparkeringstillstånd vid Rålambshovsparken. Smedsuddvägen och
Rålambshovsleden kommer att omfattas av krav på polistillstånd för tillfällig
försäljning förutom en sträcka på Rålambshovsleden där det redan finns
bredare ytor och räcke ut mot cykelbanan.
Bilagor
1. Förslag på ändringar i 16 § a) och b) i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Stockholms stad
2. Kartor över de platser där polistillstånd ska sökas vid bedrivande av
tillfällig försäljning enligt 16 § i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Stockholms stad
3. Länsstyrelsens beslut med beteckning 213–23632–2019, 201906-05
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård och Kadir Kasirga
(båda S) enligt följande.
De allmänna lokala ordningsföreskrifterna ska syfta till att upprätthålla den allmänna
ordningen på offentlig plats. Det är centralt att regler och föreskrifter är tydliga och
begripliga för medborgare, företag, föreningsliv och andra aktörer. Föreskrifterna ska
inte i onödan begränsa nyttjande av det offentliga rummet om medborgarnas och
samhällsaktörernas acceptans och aktning för reglerna ska upprätthållas.
I och med att polisen har flaggat för ordningsproblem runt Globenområdet är det
förståeligt att tillståndsplikt införs för tillfällig försäljning kring området.
Medborgarnas trygghet och säkerhet ska alltid prioriteras högt. Vi anser att
trafikkontoret efter att de nya föreskrifterna har antagits ska vara uppmärksam på att
föreningslivet inte får drabbas negativt. Många barn- och ungdomsföreningar och klubbar säljer idag varor i området i samband med matcher och andra evenemang. Det
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är viktigt att föreningslivet framöver har förutsättningar för att få in pengar till sina
verksamheter.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Ändringar i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms
kommun, i enlighet med trafiknämndens förslag enligt bilaga 1 till
utlåtandet godkänns.
2. Ändringar i bilaga 3 till de allmänna lokala ordningsföreskrifterna,
utgörande kartor över områden gällande tillfällig försäljning där
polistillstånd krävs samt där förbud mot tillfällig försäljning råder, i
enlighet med trafiknämndens förslag enligt bilaga 2 till utlåtandet,
godkänns.
3. Beslutet anmäls till Länsstyrelsen Stockholm.
4. Föreskrifter kungörs genom att det på kommunens digitala anslagstavla
tillkännages att protokoll för de beslutade föreskrifterna har justerats.
5. Beslutet gäller från kungörandet.

Stockholm den 3 juni 2020
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Daniel Helldén
Mats Larsson
Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Kadir Kasirga och Catharina
Piazzolla (alla S) med hänvisning till Socialdemokraternas särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Den 6 maj 2019 fastställde kommunfullmäktige trafiknämndens förslag på
ändringar i vissa av kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter. Av
ordnings- och säkerhetsskäl hade Polismyndigheten framfört önskemål om ett
förbud mot tillfällig försäljning inom området vid Globen och Tele2 Arena,
nedan kallat Globenområdet. Med anledning därav föreslog trafiknämnden att
16 § skulle revideras i syfte att även omfatta ett förbud mot tillfällig
försäljning i Globenområdet. Till förslaget bifogades även en kartbild över
vilket område förbudet skulle omfatta.
I beslut från Länsstyrelsen fattat den 5 juni 2019 upphävdes stycket i 16 §
rörande försäljningsförbudet i Globenområdet med motiveringen att det inte
var formulerat på ett sådant sätt att det kunde förstås och tillämpas av
rättsordningen. Även den bilagda kartan avseende Globenområdet ansågs vara
otillräcklig.
Med anledning av Länsstyrelsens upphävandebeslut har trafiknämnden
reviderat denna paragraf. Även justeringar och förtydliganden avseende bland
annat innehållet, den geografiska ordningen i förteckningen av de platser där
tillståndskravet gäller samt uppdaterade kartbilagor har gjorts.
Utöver detta föreslår trafiknämnden ändringar i var Foodtruck får stå med
nyttoparkeringstillstånd C vid Rålambshovsparken, där gatorna
Smedsuddvägen och Rålambshovsleden berörs. Trafiknämnden föreslår även
undantag för kravet på polistillstånd för tillfällig försäljning på ett antal gator i
city.
Trafiknämnden
Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 april 2020 följande.
1. Trafiknämnden godkänner trafikkontorets tjänsteutlåtande.
2. Trafiknämnden hemställer till kommunfullmäktige att fastslå
föreslagna ändringar av 16 § i stadens lokala ordningsföreskrifter.
Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 10 januari 2020 har i huvudsak
följande lydelse.
Förslag till förtydliganden utifrån Länsstyrelsens beslut I 16 § a) finns en förteckning
över de områden som omfattas av krav på polistillstånd för tillfällig försäljning, se
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bilaga 1. Kontoret har på ett tydligare sätt beskrivit de delar i Globenområdet som
omfattas av kravet. Även kartbilagan är reviderad för att tydligare visa vilket område
som avses, se bilaga 2.
Förslag till ändringar I samband med beslutet om ändring i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna den 6 maj 2019 togs Smeduddsvägen bort från förteckningen
över de gator som ska omfattas av kravet på polistillstånd för tillfällig försäljning.
Beslutet innebar att Smedsuddsvägen kunde nyttjas för försäljning bland annat via så
kallade foodtrucks.
Då Smedsuddsvägen är smal och området nyttjas av många besökare sommartid
visade sig detta beslut i realiteten vara mindre bra. Räddningstjänsten hade åsikter på
framkomligheten och besökare i parken ansåg bland annat att utsikten över
vattenspegeln till stor del skymdes. Kontoret föreslår nu att Smedsuddsvägen åter ska
omfattas av krav på polistillstånd för tillfällig försäljning.
Vidare föreslås att en del av Rålambshovsleden ska omfattas av krav på
polistillstånd för tillfällig försäljning, för att undvika tidigare somrars konflikter
mellan cyklister och köande till foodtrucks. Sträckan som omfattas är
Rålambshovsledens södra sida, från Gjörwellsgatan fram till i höjd med
Karlsviksgatan.
Kontoret föreslår däremot undantag för kravet på polistillstånd för tillfällig
försäljning på Mäster Samuelsgatans norra sida mellan Drottninggatan och Klara
Norra kyrkogata, Regeringsgatan mellan Jakobsgatan och Mäster Samuelsgatan och
Klarabergsviaduktens norra sida på bron över Vasagatan. Undantaget ska endast
omfatta försäljning från fordon med nyttoparkeringstillstånd C, och endast gälla
mellan klockan 21.00–04.00. Vidare föreslår kontoret undantag för kravet på
polistillstånd för tillfällig försäljning på Klara Norra Kyrkogata mellan Bryggargatan
och Mäster Samuelsgatan. Undantaget ska endast omfatta försäljning från fordon
med nyttoparkeringstillstånd C mellan 06.00-04.00. Anledningen till att kontoret
föreslår dessa sträckor är att de ligger på platser med få boende, och som upplevs
som otrygga kvällstid. Att öppna upp för ordnad verksamhet med matförsäljning ger
förutsättningar för ett mer levande stadsliv även kvällstid, vilket i sig är
trygghetsskapande.
Trafikkontorets förslag Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden godkänner
tjänsteutlåtandet med dess förtydliganden och förslag på ändringar i 16 § om tillfällig
försäljning i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms stad, och att
trafiknämnden hemställer till kommunfullmäktige att fastslå bilagorna 1 och 2.

Beredning
Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till
stadsledningskontoret.
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Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 maj 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret konstaterar att trafiknämnden förtydligat i enlighet med vad
Länsstyrelsen uttalat. Förslaget har justerats vad gäller ett antal gator jämfört med det
tidigare beslutsunderlaget från 2019, bland annat avseende Smedsuddsvägen,
Rålambshovsleden, mäster Samuelsgatan med flera.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att ändringar i allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Stockholms kommun justeras i enlighet med trafiknämndens förslag.
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