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Dokumentbeskrivningar 

Policy 
En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En 
policy som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska beslutas av kommunfullmäktige och i övrigt av 
kommunstyrelsen. En policy gäller tills vidare och bör därför revideras vart fjärde år och följa mandatperioden. 

Program och planer 
Ett program anger långsiktiga avsikter i en fråga av större vikt. Ett program är mer beskrivande än en policy och 
mer övergripande än en plan. Om program ska gälla för hela kommunen ska den antas av kommunfullmäktige. 

En plan eller handlingsplan innehåller åtgärder som ska vidtas inom ett särskilt område och syftar till att 
förverkliga exempelvis mål, policy, lagar mm. En handlingsplan är mer konkret och specifik än en plan och 
innehåller exempelvis ansvar. De bör revideras vart fjärde år och följa mandatperioden 

Föreskrifter 
Regeringen har i förordningar gett kommunerna rätt att utfärda lokala föreskrifter med mer detaljerade 
bestämmelser än i förordning. 

Riktlinjer och rutinbeskrivningar 
En riktlinje innehåller anvisningar om hur en fråga ska hanteras. Den är vägledande i hur tjänstemän bör agera. 

Reglemente 
Kommunfullmäktige beslutar hur kommunen ska organiseras och vilka nämnder som skall finnas och hur de skall 
vara sammansatta. Det är obligatoriskt för kommunfullmäktige att utfärda reglementen för nämnderna. 
Reglementen är ett regelverk om nämndernas arbetsformer och har till uppgift dels att klargöra 
befogenhetsfördelningen mellan de olika nämnderna. Kommunfullmäktige beslutar också om sitt eget reglemente 
s.k. arbetsordning samt revisionens. 

Bolagsordning och ägardirektiv 
För de kommunala bolagen motsvaras reglementena av bolagsordning och ägardirektiv. Dessa kommunala 
aktiebolag ska följa såväl aktiebolagslagen som delar av kommunallagen.  

Stadgar 
Ett äldre begrepp för riktlinjer är stadgar, vilka antas av fullmäktige. Stadgar används mest i formen av regler 
för hur en förening eller stiftelse ska arbeta.  

Taxor och avgifter 
Kommunen har så kallad avgiftsmakt det vill säga befogenhet att ta ut avgifter av enskilda som ersättning 
antigen för kommunala prestationer eller för rätten att nyttja allmänna platser och inrättningar. Avgift som är 
privaträttsliga och är grundade på frivilliga avtal kallas avgifter. Avgifter som är offentligrättsliga det vill säga 
påtvingad prestation med stöd av bestämmelser i en allmän författning kallas taxor. Taxor och avgifter beslutas 
av fullmäktige. 

Arvoden och andra kommunala stöd 
Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning får ersättning för sitt uppdrag och därtill 
uppkomna omkostnader.  

Kommunen har möjlighet att ge olika stöd exempelvis till föreningar. 
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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mora kommun  
Mora kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617).   

§ 1 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde   

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 lokala 
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för torghandel i kommunen. Syftet med 
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.   
 
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till 
allmänna saluplatser för torghandel: Bälter Svens torg och torget rosen, se kartbilagor. 
 

§ 2 Torghandel 
I Mora finns både tillfälliga och fasta torghandelsplatser. Vad som är en fast och en tillfällig 

torghandelsplats styrs framförallt av detaljplanen.  

§ 3 Område för fasta saluplatser   

Bälters Svens torg samt Rosens torg är i detaljplan upplåtet för bland annat torghandels-
ändamål. På sådan plats får torghandel bedrivas utan polistillstånd såtillvida brukaren följer 
lydelserna i kommunens lokala torghandelsföreskrift.  Däremot krävs ett avtal med Mora 
kommun för att få hyra en sådan plats. 
 
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till 
allmänna saluplatser för torghandel enligt nedan:  

- Markerat område inom Bälter Svens torg, se kartbilaga A – Bälter Svens torg.  

- Markerat område inom Hantverk-/Kyrkogatan, se kartbilaga B – Torget rosen 

För att erhålla saluplats erfordras uppvisande av giltig F-skattsedel och registreringsbevis.  
 
Vid upplåtelse av saluplats som gäller uppställning av vagn eller foodtruck, ska placering ske 
på sådant vis att de inte hindrar eller stör tillgängligheten till övriga saluplatser. 

En torghandelsplats är 3x3 meter. 

§ 4 Tillfälliga torghandelsplatser   
På övriga offentliga platser inom detaljplanelagt område krävs ett polistillstånd för att 
bedriva torghandel enligt Riktlinjer för tillfällig upplåtelse på offentlig plats. Kommunen 
fungerar som remissinstans åt Polisen. När kommunen har yttrat sig utfärdar polisen normalt ett 
tillståndsbevis.  Polismyndigheten tar ut en ansökningsavgift och kommunen tar ut en ersättning 
för markupplåtelse enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften varierar beroende 
på var platsen är belägen samt hur stor yta som tas i anspråk.  
 

På den allmänna saluplatsen finns tillfälliga torghandelsplatser vilka bestäms av kommunen.  

§ 5 Fördelning av torghandelsplatser   

Vid fördelning av torghandelsplatser gäller följande:   

- Anmälan om intresse sker via Mora kommuns webbplats.  

- Tillfälliga torghandelsplatser tilldelas försäljarna i den ordning de anmäler sitt intresse 
till tekniska förvaltningen i Mora kommun.  
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- Fler än en torghandelsplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med 
hänsyn till tillgången till platser.   

- När fler platser tilldelas en person ska platserna vara belägna intill varandra.   

- Innehavarens rätt att använda torghandelsplatsen får inte överlåtas på någon annan. I 
fall en innehavare av en torghandelsplats vid försäljningstidens början inte har intagit 
platsen eller gjort anmälan till Mora kommun att platsen kommer att utnyttjas senare 
på dagen, har kommunen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig 
torghandelsplats eller har rätt att ta betalt för platsen om den inte avbokats i tid.   

- För uppställning av fordon eller släpvagn på torghandelsplatsen krävs tillstånd av 
tekniska förvaltningen i Mora kommun.  

§ 6 Tider för försäljning   

Torghandel får äga rum samtliga veckodagar. Försäljningen får börja tidigast klockan 09.00 
och ska vara avslutad senast kl. 21.00, ifall Mora kommun inte medgivit undantag eller 
beslutat annat.   

Försäljarna får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början lägga upp 
varor eller redskap på saluplatsen.   
 
Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.   

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet, eller om särskilda skäl föreligger, 
får Mora kommun besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som 
stadgas ovan eller helt ställas in. Föreskrifterna gäller inte vid de tillfällen då torget är 
upplåtet för evenemang.  

§ 7 Innehavarens upplysningsskyldighet   

En innehavare av en torghandelsplats är skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något 
annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress samt telefonnummer.   

§ 8 Förbud mot försäljning av vissa varor   

Skjutvapen- och stridsvapen, knivar, sprängmedel, pyrotekniska eller varor som är 
brandfarliga och explosiva enlig lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, samt 
andra varor som inte får säljas med hinder av lag får inte säljas på de allmänna 
saluplatserna.   

§ 9 Försäljning av livsmedel   

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna saluplatserna gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804), de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, 
livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.   
 
Vid försäljning av livsmedel måste tak finnas. 

§ 10 Placering av varor, redskap och fordon   

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik/gångtrafik 
utmed eller mellan torghandelsplatserna. Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon 
framföras på saluplatsen.   
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§ 11 Renhållning   

En innehavare av en torghandelsplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens 
slut samla ihop avfall och annat skräp samt att föra bort och lägga detta i egen behållare 
eller egen container. Innehavaren ska se till att torghandelsplatsen hålls ren och snygg.   

Inga förankringar får göras i träd, lyktstolpar eller annat som tillhör kommunen.  

Medför upplåtelsen skada på gatu- mark eller annan egendom, åligger det nyttjaren att 
svara för alla kostnader i samband med markens återställande.  

Om åtgärder behöver utföras för att återställa till ursprungligt skick debiterar Mora kommun 
sökande för dessa merkostnader.  

§ 12 Avgift   

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats samt 
allmän saluplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt den taxa som beslutats av 
kommunfullmäktige. Avgift för saluplats regleras enligt taxa för upplåtelse av allmän 
platsmark.  

§ 13 Kassaregister   

Den som bedriver torghandel på saluplats omfattas av regler om kassaregister enligt 
skatteförfarandelagen (2011:1244). 

§ 14 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift   

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av gällande föreskrift kan dömas 
till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.   

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.   

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2020.  
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§ 15 Bilaga A - Bälter Svens torg 
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