Att tänka på vid marknader och större arrangemang på allmän plats i Söderköpings
kommun
Beslutat av Kommunstyrelsen 2009-05-26 § 81
• Att giltigt tillstånd för arrangerande av marknad eller annat arrangemang finns
• Söderköpings kommun ansvarar inte för arrangörens utrustning eller produkter, inte heller
ansvarar Söderköpings kommun för skadegörelse, stöld, inbrott, tillfälligt elavbrott
(t ex orsakade av sabotage), etc. Arrangören svarar för eventuella skador som drabbar
Söderköpings kommuns egendom eller tredje man med anledning av utnyttjandet av
tillståndet och som kan härledas till oaktsamhet från arrangörens sida. Arrangören får inte
agera så att Söderköpings kommun åsamkas skadeståndsskyldighet eller straffansvar.
Arrangören skall inneha erforderliga ansvarsförsäkringar
• För att få hantera brandfarlig gas vid marknader, festivaler och liknande krävs att en
anmälan om hanteringen görs till Räddningstjänsten i Söderköping. Hanteringen skall vidare
uppfylla de krav som ställs i lagen om brandfarliga och explosiva varor, förordningen om
brandfarliga och explosiva varor samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
(f.d. Sprängämnesinspektionen och Räddningsverket) föreskrifter
• Marknadsstånd placeras i linje och att man så långt som möjligt behåller tillgängligheten för
rörelsehindrade i form av avfasade trottoarkanter, ramper och uppfarter. Marknadsstånd får
inte placeras så de blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar, el-centraler,
vattenposter etc
• Fordonstrafik och uppställning av fordon, vagnar eller lösa reklamanordningar/skyltar är
förbjuden inom området under hela marknads/arrangemangs tiden. Fordon med gällande
handikapptillstånd tillåts passera och parkera på anvisade platser. Detta för att underlätta för
personer med rörelsehinder att kunna delta i marknader och andra större arrangemang
• Arrangören svarar för att samtliga försäljare, på försäljningsplatsen, har namn och
telefonnummer väl synligt för kunderna. Se Lag (1990:1 183) om till fällig försäljning, 2 §. I
övrigt får endast uppsättas information om försäljarens företag eller organisation samt namn
på de produkter som saluförs. Det åligger arrangören att se till att varje enskild försäljare
förvissar sig om att de produkter man försäljer, inte strider mot gällande lagstiftning. Vid
försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt
föreskrifter meddelade med stöd av dessa. Arrangören skall se till att försäljare inte har
upplag av, lagrar eller placerar föremål, stativ, gatupratare, skyltar o liknande utanför den
egna förhyrda försäljningsplatsen. Kommunens policy för ”gatupratare” och skyltar skall
följas
• Arrangören svarar för att eventuella ljudanläggningar endast låter så mycket så att
försäljningsstället och dess kunder berörs
• Renhållning – Arrangemangsområdet skall hållas i bästa skick och skall ge ett vårdat och
trevligt intryck. Arrangören förbinder sig att se till att hålla platserna runt försäljningsställena
rena från skräp, sopor och annat avfall. Arrangemangsområdet ska lämnas väl städat,
kompletterande städning kommer att debiteras arrangören. Alla maskiner, kylar, skräp etc.
ska forslas bort från området omedelbart efter arrangemangets avslutande. Kompletterande
bortforsling av kvarlämnad materiel debiteras arrangören.

