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Anmälan om ändring av lokala ordningsföreskrifter, Stockholms 
kommun

BESLUT

Länsstyrelsen finner att de ändringar av de lokala 
ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun som 
kommunfullmäktige beslutade den 8 november 2021 (dnr KS 
2021/1100) inte strider mot ordningslagen (1993:1617).

BAKGRUND

Av protokoll från Stockholms stads kommunfullmäktige som inkom 
till Länsstyrelsen den 17 november 2021 framgår att 
kommunfullmäktige i Stockholms kommun den 8 november 2021 
fattat beslut om ändring av de lokala ordningsföreskrifterna för 
kommunen, såtillvida att man infört en ny paragraf,                            
26 § (”Uthyrning av enpersonsfordon”), med följande lydelse.

Tillstånd krävs av Polismyndigheten för att bedriva uthyrning av 
enpersonsfordon (sparkcyklar, cyklar, mopeder och liknande), 
oberoende av om de har ett eller flera hjul, en sitt- eller ståplats för 
föraren och om de är försedda med motor eller inte.

Den nya paragrafen har också förts in i 4 §, angående att 
Polismyndigheten bör ge kommunen tillfälle att yttra sig innan man 
fattar beslut om tillstånd, samt i paragrafen om överträdelse av lokal 
ordningsföreskrift. Vidare har införandet av den nya 26 § medfört att 
den tidigare 26 § (”Avgift för att använda offentlig plats”) ändrats till 
27 §, och den tidigare 27 § (”Överträdelse av lokal 
ordningsföreskrift”) ändrats till 28 §.

MOTIVERING

Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen och 1 § första stycket förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen, får en kommun 
meddela de, utöver ordningslagen, ytterligare föreskrifter för 
kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla 
ordningen på offentlig plats.
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Enligt 3 kap. 13 § ordningslagen ska en kommuns beslut att anta, 
ändra eller upphäva ordningsföreskrifter omedelbart anmälas till 
länsstyrelsen, som ska upphäva en föreskrift som strider mot 
ordningslagen.

Enligt 3 kap. 12 § ordningslagen får föreskrifter inte angå 
förhållanden som är reglerade i ordningslagen eller annan författning 
eller som enligt ordningslagen eller annan författning kan regleras på 
något annat sätt. Föreskrifterna får inte heller, enligt samma 
bestämmelse, lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

Föreskrifterna ska vidare, som alla författningar, vara formulerade på 
ett sådant sätt att de kan förstås och tillämpas av rättsordningen.

Enligt 3 kap. 1 § första stycket ordningslagen får inte en offentlig plats 
inom detaljplanelagt område utan tillstånd av Polismyndigheten 
användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som 
platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Tillstånd 
behövs dock inte, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i 
obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd.

Länsstyrelsen anser inte att den här aktuella uthyrningsverksamheten 
(av enpersonsfordon) stämmer överens med det ändamål som de 
offentliga platserna har upplåtits för. Inte heller att verksamheten är 
allmänt vedertagen. Länsstyrelsen anser vidare att verksamheten 
varken är tillfällig eller förekommer i endast obetydlig omfattning.

Länsstyrelsen finner med anledning av ovanstående att kravet på 
Polismyndighetens tillstånd för att bedriva uthyrning av 
enpersonsfordon, samt övriga följdändringar, inte strider mot 
ordningslagen.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Adli Assali. 
Föredragande har varit länsassessor Johan Backman. I ärendet har 
även medverkat chefsjurist Lena Johansson.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför 
namnunderskrift.
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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