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Beskrivning av ärendet 
 
Pjesker Adventure har ansökt hos Polisen om nyttjande av offentlig plats för sin matvagn. 
Avsedd plats är en av kommunens torgplatser, men då de avser ha öppet andra tider än vad 
som tillåts enligt antagen torgstadgan behövs tillstånd från Polisen för nyttjande av offentlig 
plats för detta. Matvagnen avses ha öppet för försäljning mellan 8.00-21.00 alla dagar i 
veckan mellan 1 maj-1 oktober 2020. 

 
Beslut 
Att i enlighet med Arvidsjaurs kommuns riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats ställa sig 
positiv till att upplåta marken på de tider som anges i ansökan. Hur vagnen ska placeras på 
torget visas i kartan, se bilaga 1. Själva torgplatsen inom vilken verksamheten ska hållas är 
markerad med gatsten i marken på plats.  
 
Att platsen som används (torgplatsen) ska hållas städad och fri från skräp och dylikt av 
sökanden. Det är sökandens ansvar att se till att det finns erforderligt antal papperskorgar 
tillgängliga på platsen och ombesörja tömning av dessa.  
 
Villkor från räddningstjänsten ska följas. Vagnen ska vara försedd med brandsläckare och 
får inte blockera någon brandpost.  
 
Villkor och föreskrifter från Folkhälsomyndigheten kring rådande pandemi i Covid-
19 (corona) skall följas. 
 
Kommunen ser även positivt på möjligheten att sökande kan (i anslutning till matvagnen 
och inom torgplatsen) ha bord och stolar som uteservering om så önskas. Uteserveringen 
ska tillfälligt kunna plockas bort vid behov av sopning av platsen. 
 
Kommunen ser positivt på att upplåta marken under angiven tid under förutsättning att 
sökande följer det som nämnts ovan, samt den policy som är antagen av 
kommunfullmäktige 2009-02-23 gällande uteserveringar med mera (se efterföljande).  
 
Uteserveringar:  
Uteserveringar måste anpassas till omgivningen så att de ger ett seriöst och snyggt helhetsintryck. 
Uteserveringar skall vara tillgängliga för funktionshindrade.  
 
Riktlinjer för utformning och placering av uteserveringar: 





Bilaga 1 
 

 
 

Köpmantorget 




