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Svar på remiss från Stockholms stad gällande 
ett förslag att revidera ordningslagen  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget under förutsättning att nämndens synpunkter 
avseende en kommuns möjligheter att motsätta sig användande av offentlig plats 
beaktas.  

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till trafiknämnden i 
Stockholms stad som trafiknämndens eget yttrande.  

3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

Sammanfattning 
Trafiknämnden i Stockholms stad har tagit fram en utredning med förslag om att 
kommunen, i stället för Polismyndigheten, ska vara beslutsfattare vid ianspråktagande av 
offentlig plats enligt 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Förslaget, som har skickats på 
remiss till bland annat Trafikkontoret i Göteborg, innebär att kommunen ges rätt att 
besluta om ianspråktagande av offentlig plats för annat ändamål än det upplåtna enligt 
ordningslagen, när kommunen äger eller förvaltar den offentliga platsen. Kommunen ges 
även rätt att återkalla ett tillstånd samt ingripa genom föreläggande, vite och 
tvångsutförande när offentlig plats används utan tillstånd eller i strid med villkor som 
gäller för ett tillstånd. Skälen bakom förslaget är främst Polismyndighetens begränsade 
möjligheter att prioritera ärenden enligt ordningslagen samt de starka kommunala 
intressen som gör sig gällande vid användandet av offentlig plats. 

Trafikkontoret ställer sig i stort sett bakom förslaget om reviderad ordningslag, men 
motsätter sig att det kommunala ”veto” som finns idag vid ansökningar om att använda 
offentlig plats försvagas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget innebär att kommunerna kan antas behöva avsätta något mera tid för 
beslutsfattandet än enligt nuvarande regelverk. Emellertid har kommunerna redan i dag 
att yttra sig över Polismyndighetens remiss i tillståndsärendet. Merarbetet på grund av 
förslaget antas därför inte bli alltför betydande. Om kommunerna ges rätt att ta ut en 
ansökningsavgift för handläggning av ansökningar att använda offentlig plats, så kan det 
kompensera kommunens ökade handläggningskostnader. 

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-10-04 
Diarienummer 05773/22 
 

Handläggare 
Frédéric Klinghoffer/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 
E-post: frederic.klinghoffer@trafikkontoret.goteborg.se  
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Om kommunens beslut kan överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär, vilket innebär 
att överinstansen prövar både ett besluts laglighet och lämplighet samt kan ersätta det 
med ett annat beslut, så lär det innebära fler överklaganden för kommunen att hantera än 
idag. Detta lär innebära ett merarbete som dock är svårt att beräkna på förhand. 

Befogenheter för en kommun att ingripa, genom t.ex. förelägganden och vite, när 
offentlig plats används utan tillstånd eller då en tillståndshavare inte följer de villkor som 
gäller för tillståndet bör innebära ett visst merarbete för kommunerna genom den 
handläggning som krävs för ingripandena. Även möjligheten att forsla bort egendom på 
offentlig plats, t.ex. när tiden för tillståndet har gått ut, kan innebära ökade kostnader för 
kommunerna. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

 

Bilagor 
1. Trafiknämnden i Stockholms stads beslut den 25 augusti 2022, § 12 – 

Reviderad ordningslag. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. 

2. Trafikkontoret i Stockholms stads tjänsteutlåtande Reviderad ordningslag. 
Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, den 16 juni 2022. 

3. Förslag om kommunen som beslutsfattare vid ianspråktagande av offentlig 
plats (bilaga 1 till tjänsteutlåtande ovan) 
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Ärendet  
Trafiknämnden i Stockholms stad har tagit fram en utredning med förslag om att 
kommunen, i stället för Polismyndigheten, ska vara beslutsfattare vid ianspråktagande av 
offentlig plats enligt 3 kap. ordningslagen. Förslaget har skickats på remiss till bland 
annat Trafikkontoret i Göteborg för synpunkter. 

Svar på remissen ska lämnas senast den 26 november 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Under hösten 2021 beslutade kommunfullmäktige i Stockholm att Trafiknämnden i 
Stockholms stad ska samarbeta med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i syfte att 
hemställa hos regeringen om en ändring av ordningslagen (1993:1617) som ger 
kommunen möjligheter att agera när offentlig plats tas i anspråk utan tillstånd eller i strid 
med villkoren för givet tillstånd. I dagsläget är det Polismyndigheten som enligt 
ordningslagen har befogenhet att meddela tillstånd och möjlighet att agera i frågor om 
användande av offentlig plats, till exempel genom att besluta om förelägganden och viten 
eller återkallelse av tillstånd att använda offentlig plats. 

Uppdraget förtydligades i budget för 2022 då Trafiknämnden i Stockholms stad fick 
uppdraget att verka för en ändring av ordningslagen i syfte att ge kommunen möjligheter 
att agera när offentlig plats tas i anspråk utan tillstånd eller i strid med villkoren för givet 
tillstånd. Trafikkontoret i Stockholms stad har nu utrett frågan. Utredningen presenteras i 
form av en promemoria som bifogas ärendet, bilaga 3.  

För arbetet med att utreda en omvänd ordningslag har Trafikkontoret i Stockholms stad 
anlitat Kazimir Åberg, före detta hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt. Kazimir 
Åberg har deltagit i framtagandet av den nu gällande ordningslagen, och är författare till 
boken Ordningslagen – kommentarer och praxis. Avstämning har även skett med 
stadsjurister i Stockholms stad.  

Under arbetets gång har dialog förts med Göteborg, Malmö och Uppsala kommun. 
Kontoret har också föredragit ärendet för SKR:s gatuchefsnätverk inför ett 30-tal 
kommuner landet över. 

Förslaget i korthet 
I promemorian föreslås att kommunen ges rätt att besluta om ianspråktagande av offentlig 
plats för annat ändamål än det upplåtna enligt 3 kap. 1 § ordningslagen, när kommunen 
äger eller förvaltar den offentliga platsen. I de fall där den offentliga platsen ägs och 
förvaltas av annan än kommunen behåller Polismyndigheten beslutanderätten. I de fall 
där beslutanderätten ligger hos kommunen ska Polismyndigheten beredas tillfälle att yttra 
sig över ansökan. När kommunen prövar ansökan ska den fästa särskild vikt vid de 
synpunkter som Polismyndigheten lämnar.  

Kommunen får förena sitt beslut med de villkor som behövs för att tillgodose de intressen 
som kommunen har att bevaka i fråga om skötseln av den offentliga platsen, 
markanvändning, stadsbild, miljö och trafik. Beslutet får även förenas med de villkor som 
kan vara påkallade av hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Villkoren får inte lägga 
onödigt tvång på allmänheten eller på annat sätt göra obefogade inskränkningar i den 
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enskildes frihet. På samma sätt som i dag ska kommunen kunna ta ut en avgift för 
ianspråktagandet av den offentliga platsen.  

Kommunen ska kunna återkalla ett tillstånd som den har meddelat. Återkallelsegrunderna 
är desamma som idag. Exempel på när återkallelse kan användas är om det är av särskild 
vikt för kommunen att tillståndet återkallas eller om tillståndshavaren inte uppfyllt sin 
skyldighet att betala avgift för upplåtelsen av den offentliga platsen.  

Förslaget innebär även att kommunen kan förelägga den som använder offentlig plats 
utan tillstånd, bryter mot villkor som gäller för ett tillstånd att använda offentlig plats 
eller bryter mot lokala föreskrifter att vidta rättelse. I ett föreläggande får vite sättas ut 
eller, om föreläggandet inte följs, anges att rättelse kan komma att vidtas på den 
försumliges bekostnad genom kommunens försorg (tvångsutförande).  

Beslut som kommunen har fattat enligt 3 kap. ordningslagen eller enligt föreskrifter som 
har meddelats med stöd av nämnda kapitel får enligt förslaget överklagas genom 
förvaltningsbesvär hos allmän förvaltningsdomstol. Förvaltningsbesvär innebär att 
överinstansen prövar både ett besluts laglighet och lämplighet och kan ersätta det 
överklagade beslutet med ett annat beslut. 

Nuvarande beslutsordning 
Enligt nuvarande ordningslag är det Polismyndigheten som ger tillstånd för användande 
av offentlig plats inom detaljplanelagt område för annat ändamål än vad platsen är 
upplåten för, detta framgår av 3 kap. 1 § ordningslagen. Kommunen har dock en vetorätt 
när det gäller mark som förvaltas av kommunen. Innan Polismyndigheten beslutar om 
tillstånd för sådan mark ska myndigheten inhämta yttrande från kommunen, se 3 kap. 2 § 
ordningslagen. Kommunen kan antingen tillstyrka eller avstyrka ansökan. Om kommunen 
avstyrker ansökan får Polismyndigheten inte meddela tillstånd. Om kommunen tillstyrker 
ansökan ska tillståndet förenas med de villkor som kommunen ställer upp för att 
tillgodose de intressen som kommunen har att bevaka i fråga om skötseln av den 
offentliga platsen, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik. Beror ett avslagsbeslut 
från Polismyndigheten på att kommunen har utövat sin vetorätt (d.v.s. avstyrkt ansökan), 
får Polismyndighetens beslut inte överklagas. I det fallet är sökanden hänvisad till att 
överklaga kommunens beslut enligt bestämmelserna om laglighetsprövning i 13 kap. 
kommunallagen, se 3 kap. 26 § ordningslagen. En laglighetsprövning innebär att det 
överklagade beslutet antingen kan fastställas eller upphävas. Det överklagade beslutet kan 
däremot inte ersättas med ett annat beslut. Detta innebär att en domstol inte kan ersätta ett 
avslagsbeslut avseende användande av offentlig plats med ett annat beslut om kommunen 
har avstyrkt ansökan. 

Här upphör kommunens möjlighet att direkt genom beslut påverka ianspråktagandet av 
offentlig plats. Polismyndigheten däremot har, utöver beslutanderätten i tillståndsfrågan, 
befogenheter att ingripa enligt ordningslagen, om någon till exempel använder offentlig 
plats utan tillstånd eller bryter mot villkor som gäller för ett tillstånd. Exempelvis kan 
Polismyndigheten under vissa omständigheter återkalla ett tillstånd. Polismyndigheten 
kan också förelägga en enskild att vidta en viss åtgärd som han eller hon är skyldig att 
vidta enligt ordningslagen. Förelägganden som Polismyndigheten utfärdar får förenas 
med vite och Polismyndigheten kan också, under vissa omständigheter vidta åtgärd på 
den försumliges bekostnad.   
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Skäl för att vända beslutsordningen i ordningslagen 
I flera kommuner, inte minst i storstäderna, upplever man att kommunens intresse som 
markägare, väghållare och förvaltare av allmän plats inte tillräckligt tas till vara genom 
den tillsyn som Polismyndigheten utöver med stöd av ordningslagen. Det är 
Polismyndigheten som har de lagstadgade befogenheterna och skyldigheterna att hantera 
frågan om användande av offentlig plats enligt ordningslagen. Kommunerna har 
beaktansvärda intressen att bevaka i fråga om offentlig plats, inte minst vid de situationer 
där offentlig plats används i strid med de villkor som gäller för ett tillstånd att använda 
offentlig plats eller då platsen nyttjas utan tillstånd. 

I dagsläget är frågan inte prioriterad av Polismyndigheten som saknar de resurser som 
krävs för att hantera frågan. Detta av förklarliga skäl. Polismyndighetens 
arbetsförhållanden har drastiskt förändrats under de senaste decennierna. 
Arbetsbelastningen är idag betydligt högre än vid ordningslagens tillkomst. Den 1 januari 
2015 ersattes 21 lokala polismyndigheter med sju polisregioner och Polismyndigheten 
blev en myndighet. Polisens lokala förankring är således inte densamma som före 
reformen 2015. Därutöver har användningen av det offentliga rummet har förändrats 
drastiskt under sedan ordningslagens tillkomst. Användningen av offentlig plats för annat 
ändamål än den upplåtna har med tiden blivit avsevärt mer omfattande. Exempel på 
sådana användningsområden är byggetableringar, uteserveringar, inslag av reklam, 
försäljningsstånd, containrar, byggsäckar, m.m. En förändrad beslutsordning avseende 
tillstånd för att få ta i anspråk offentlig plats skulle innebära att polisen i ökad 
utsträckning skulle kunna koncentrera sig på myndighetens centrala verksamhet.  

Med anledning av att Polismyndigheten saknar resurser att hantera frågan är det svårt för 
myndigheten att upprätthålla adekvat kunskap om de befogenheter och skyldigheter som 
åligger myndigheten enligt ordningslagen. Dessa omständigheter tillsammans innebär att 
frågan om olovligt ianspråktagande av offentlig plats och hantering av redan utfärdade 
tillstånd och villkor inte hanteras av Polismyndigheten i den utsträckning som följer av 
gällande lagstiftning. Polismyndighetens faktiska hantering av användande av offentlig 
plats leder till betydande olägenheter, dels avseende ordningen på den aktuella platsen, 
dels för kommunen i egenskap av markägare och förvaltare till de offentliga platserna. 
Bland annat har det negativ påverkan på framkomligheten, trafiksäkerheten, allmänhetens 
och kommunens eget användande av den offentliga platsen samt den upplevda 
tryggheten. Inte sällan förväntar sig allmänheten att kommunen, som markägare, 
väghållare och förvaltare av de offentliga platserna, ska agera i dessa frågor, något som 
alltså inte är möjligt då lagstöd saknas. 

Om kommunen skulle ha möjlighet att både ge tillstånd för användande av offentlig plats 
och utöva tillsyn, enligt det aktuella förslaget som framgår av bifogat förslag, skulle 
kommunens skyldigheter och rättigheter som markägare, förvaltare och väghållare kunna 
tillvaratas på ett bättre sätt. Stadens gator skulle troligen bli mer framkomliga och säkra 
för samtliga trafikanter samtidigt som de offentliga platserna skulle kunna nyttjas mer 
optimalt utifrån platsernas förutsättningar. De svårigheter som hitintills förekommit 
avseende användandet av offentlig plats skulle minska. Denna slutsats vilar på antagandet 
att kommunen anses ha bättre möjlighet att hantera frågan om olovligt ianspråktagande av 
offentlig plats samt att följa upp beviljade tillstånd på sina gator och torg. Kommunen har 
andra perspektiv sett till frågan och många situationer kommer till stadens kännedom 
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genom allmänheten, men också genom stadens entreprenörer som utför drift och 
underhåll av dessa offentliga platser, samt kontorets egna inspektörer. 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret delar i stort den bedömning som Trafikkontoret i Stockholm gör med 
avseende på hur tillsynen över användandet av offentlig plats fungerar idag. Vidare 
bedömer trafikkontoret att en omvänd beslutsordning i enlighet med det förslag som 
Trafikkontoret i Stockholms stad för fram skulle få många av de positiva effekter som 
lyfts fram i förslaget. 

Trafikkontoret ställer sig dock tveksamt till att en kommuns beslut om tillstånd att 
använda offentlig plats, då detta krävs enligt ordningslagen, ska kunna överklagas genom 
så kallat förvaltningsbesvär. Detta skulle innebära att det ytterst är en domstol som avgör 
om en offentlig plats ska få användas på ett sätt som inte stämmer överens med det 
ändamål som den har upplåtits för. Förslaget tar inte heller fram några kriterier som ska 
vara uppfyllda för att det ska föreligga en rätt att använda offentlig plats på ett sätt som 
kräver tillstånd enligt ordningslagen, vilket kan göra det svårt att förutsäga när det skulle 
föreligga en rätt att använda offentlig plats på ett sätt som inte stämmer överens med det 
ändamål som den har upplåtits för. 

I förarbetena till nu gällande ordningslag framhålls att kommunernas uppgifter inom 
byggnads-, plan-, miljö- och trafikområdena medför att de har viktiga intressen att bevaka 
när det gäller att upplåta offentliga platser för andra ändamål än dem som området har 
avsatts för. Vidare måste de kommunalpolitiska målsättningarna få påverka kommunens 
ställningstagande till ianspråktagande av offentlig plats för något annat ändamål än det 
för vilket området avsatts. Mot bakgrund av det sagda har det ansetts att tillstånd inte får 
ges om kommunen avstyrker ansökan. Kommunerna har således en vetorätt. Med en 
sådan ordning har det ansetts att kommunernas intressen i sammanhanget blir väl 
tillgodosedda. (se prop. 1992/93:210, s 107) 

Vidare framhåller man i förarbetena att starka skäl talar mot att i detalj reglera 
kommunernas möjligheter att ha inflytande på användning av offentliga platser som 
kräver tillstånd av polisen. Kommunernas mångskiftande uppgifter medför att kommunen 
måste få bedöma frågan om ett begärt ianspråktagande skall få komma till stånd från en 
mångfald olika synpunkter. De lokala förhållandena, liksom den politiska målsättningen 
inom kommunen, måste kunna få avgörande betydelse för kommunens ställningstagande. 
Kommunernas vetorätt bör således inte bindas genom en författningsreglering. 
Kommunernas befogenheter begränsas därför endast av möjligheten för den enskilde att 
genom laglighetsprövning angripa ett kompetensöverskridande eller på något annat sätt 
felaktigt beslut. Den möjligheten till överklagande får anses utgöra en tillräcklig garanti 
för att kommunerna inte låter helt ovidkommande synpunkter påverka bedömningen. (se 
prop. 1992/93:210, s 109). 

Trafikkontoret menar att de ovan nämnda förarbetsuttalandena fortfarande är relevanta, 
och anser därför en kommun ska ha samma möjlighet som idag att motsätta sig 
användande av offentlig plats på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som 
platsen har upplåtits för. 

Slutligen anser trafikkontoret att det bör övervägas om kommunerna, ifall de blir 
tillståndsmyndighet för användande av offentlig plats, ska ges stöd i författning att ta ut 
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en ansökningsavgift. I dag har Polismyndigheten rätt att ta ut en ansökningsavgift enligt 
förordningen (1993:1631) om avgifter för vissa ärenden enligt ordningslagen 
(1993:1617). 

 

 

 

Jan Rinman 
 
Biträdande trafikdirektör 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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