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FOODTRUCK PÅ GÅNG ?

1
2
3

”Lyssna av med kommunen”
Hör dig för om platsen är lämplig, om din bil är lämplig, vilka tillstånd du behöver……

”Planera och skissa”
Planera din verksamhet, ta fram ritningar och var säker på att du har alla tillstånd som
krävs…..

”Skicka in din ansökan”
Sök tillstånd hos polismyndigheten och bifoga alla handlingar så som ritning, foto av
bilen, beskrivning av vilket typ av maträtter som kommer att serveras osv….

ANSÖKAN
Lämnas av krögare i
samband med betalning
av avgift

POLISEN
Bedömmer säkerhet,
skickar vidare till Hjo
kommun på remiss

HJO KOMMUN
Estestik, tillgänglighet,
stadsmässighet, om
riktlinjer följs

BEVILJAD

Ansökan beviljas när
alla krav, tillstånd och
regler är uppfyllda

Riktlinjer och information kring Foodtrucks i Hjo
De här riktlinjerna är framtagen för att informera dig som restaurang-, café- och
fastighetsägare om de krav som finns när du vill ”ställa upp” Foodtruck.
I riktlinjerna finns även information om vart du ska vända dig för att söka tillstånd,
få hjälp med utformning, placering, trafikfrågor osv.
Vi hoppas med denna information inspirera dig till att skapa en vacker, trivsam,
tillgänglig, och rullande matservering för alla.
Samhällsbyggnadsavdelningen
Hjo kommun
Beslutad av kommunstyrelsen 2018-05-xx
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Allmän information om Foodtrucks
Konceptet foodtruck är en global trend som innebär att mark tillfälligt upplåts för en lätt lastbil som
säljer olika typer av färdiglagade maträtter till förbipasserande. Det är inte möjligt att ansöka om
serveringstillstånd för alkohol från en foodtruck.
Hjo är en stad som växer. De senaste årens satsningar på centrummiljön och Stora torget har gjort att
det finns bättre förutsättningar för uteserveringar och foodtrucks. Detta är en positiv utveckling som
bidrar till att skapa en levande stad med ett händelserikt centrum.
Gator och torg tillhör alla, därför är det viktigt att uteserveringar och foodtrucks passar in i stadsmiljön
och får ett stadsmässigt uttryck. Det gäller allt från bilens utseende och storlek till hur själva
serveringsytan utformas. Dominerande foodtrucks i starka färger med undermålig design och stora
reklambudskap stämmer inte överens med en vacker och trivsam stadskärna. Att Hjo kommun ställer
krav på hur den allmänna marken används är inget som är unikt. Liknande riktlinjer finns i stort sett i
varenda stad runtom i landet.
Hjo kommun är oftast ägare av marken där du ska ställa din foodtruck, därför är det viktigt att du tar
kontakt med samhällsbyggnadsavdelningen innan du skriver din ansökan om markupplåtelse.
Kontaktuppgifter hittar du längst bak i häftet.

Att söka tillstånd
För att få ställa upp en foodtruck behöver du ha ett tillstånd om markupplåtelse för att få
använda kommunens allmänna platsmark. Det är polismyndigheten som ger dig detta tillstånd.
Polisen tittar på om ordningen och säkerheten omkring uteserveringen kan fungera. Polisen
skickar sedan vidare ansökan till samhällsbyggnadsavdelningen på Hjo kommun för att få en
bättre helhetsbild.
När du får tillstånd får du därför regler och villkor från både polismyndigheten och Hjo
kommun som du måste följa för att få behålla tillståndet.
Blanketten från polisen heter ”Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter” och kan hämtas på:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/

...Men

först ska höra med kommunen

Innan du skriver din ansökan är det bra att du kontaktar Hjo kommun. Du behöver bland
annat kontrollera med samhällsbyggnadsavdelningen om platsen är lämplig. Du kan också
vända dig till kommunens näringslivsenhet om du har frågor.
Du behöver anmäla till Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) att du planerar att
utöka/förändra din livsmedelsverksamhet. Kontaktuppgifter hittar du längst bak i denna
broschyr. Ska du dessutom använda gasol eller liknande anordningar ska du kontakta och
anmäla detta hos Räddningstjänsten östra Skaraborg (RÖS). Kontaktuppgifter hittar du
längst bak i denna broschyr.
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Vad ska ansökan innehålla?
Tillsammans med ansökningsblanketten ska du skicka med en beskrivning av tänkt verksamhet,
fotografi på foodtrucken samt en skiss på hur du vill placera den.

När ska du ansöka?
Var ute i god tid! Du bör söka tillstånd minst två månader innan du vill starta din verksamhet.
Ibland måste du göra ändringar och söka andra tillstånd innan du får klartecken.
Vid ägarbyte måste ett nytt tillstånd sökas av den nya ägaren och den gamla ägaren måste
återkalla sitt tillstånd hos polisen.
Se till att allt är ifyllt och att du har undertecknat din ansökan. Ansökningsblanketten skickar,
faxar eller lämnar du till polisen. Du kan också skanna in ansökan och mejla in den.
Kontaktuppgifter hittar du längst bak i häftet.

Var får du stå med din foodtruck?
Hjo kommun upplåter mark för uppställning av fyra stycken foodtrucks på Stora torget samt för
ytterligare fyra stycken på området beläget mellan Hamngatan och P-Strömparterren- se
bifogad kartskiss på sidan 11.

Tider för uppställning av foodtruck
Tillstånd lämnas i första hand för sommarsäsongen 1 april – 30 september. Tillstånd
skall sökas för varje nytt år och av ny ägare vid eventuellt ägarbyte.
Tid för uppställning kan beviljas mellan kl. 09.00 – 22:00 och i denna tid ingår
iordningsställande, upp/ned montering.
Om platsen är bokad för evenemang har detta företräde. Den som är ansvarig för evenemanget
tar ställning till om plats ändå kan disponeras. Sökande har skyldighet att själv kontrollera detta
genom att ta kontakt med Hjo kommuns näringslivsenhet eller samhällsbyggnadsavdelningen.
Dagar då ordinarie torghandel förekommer vid Stora Torget skall hänsyn tas till tillresta knallar
och placering ska ske med hänsyn till dem.

Kostnad för ansökan och hyra för uppställningsplats
För närvarande kostar det 700 kronor att söka polistillstånd.
Handläggningsavgiften kan du betala, kontant eller med kort, när du lämnar in din ansökan hos
polisen. I annat fall går det även att få en betalningsavi med OCR-nummer. Observera att din
ansökan inte behandlas förrän avgiften är betald.
Du ska även betala hyra till samhällsbyggnadsavdelningen Hjo kommun för den mark du
använder. Markhyran kommer att beslutas av kommunfullmäktige i november 2018
och träder i kraft from säsongen 2019. Markhyran måste betalas innan du ställer upp din
foodtruck och du får en faktura som avser hela säsongen. Hyran faktureras inte månadsvis.
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Regler kring Foodtrucken


Livsmedelshantering: Foodtrucken ska uppfylla gällande livsmedelslagstiftning.



Brandfarligt gods: Foodtrucken ska uppfylla reglerna kring hantering av brandfarlig vara,
till exempel gasol.



Personal: Din verksamhet ska uppfylla reglerna kring arbetsgivaransvar och arbetsmiljö
enligt arbetsmiljölagen



Fordonet:
 Ska vara upptaget i det svenska vägtrafikregistret
 Den som kör fordonet ska ha B-körkort
 Fordonet får väga max 3 500 kg (lätt lastbil)



Avfallshantering: Städning ska göras inom en radie om 25 m från foodtrucken.
Avfalls behållare ska finnas vid bilen och dessa ska tömmas kontinuerligt under varje
försäljningstillfälle. Du som ägare till foodtrucken ska transportera bort ditt avfall.



Försäljning av alkohol är inte tillåtet.



Det är inte tillåtet att ordna uteservering i anslutning till foodtrucken.

Vad händer om du bryter mot reglerna?
I de allmänna lokala ordningsföreskrifterna finns bestämmelser som gäller för dig som hyr
stadens mark. För att läsa mer besök:
https://hjo.se/globalassets/dokument/styrdokument/ordningsforeskrifter/allmanna-lokalaordningsforeskrifter-for-hjo-kommun.pdf
Om Hjo kommun, Polisen, MÖS eller RÖS upptäcker att foodtrucken inte är placerad
eller utformad på rätt sätt ska du genast korrigera felet. Den som bryter mot
bestämmelserna eller inte följer villkoren kan förlora sitt tillstånd, riskera att inte få
tillstånd följande säsong.
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Hit ska du vända dig om du har frågor
Samhällsbyggnad Hjo kommun
Samhällsbyggnad gör en lämplighetsprövning för markupplåtelsen med tanke på säkerhet och
framkomlighet.

Näringslivsenheten Hjo kommun
Näringslivsenheten kan hjälpa dig med information om vad du ska tänka på om du funderar på
att starta foodtruck. De hjälper dig också med tips inför din ansökan.

Miljösamverkan Östra Skaraborg
När du planerar för din foodtruck behöver du höra av dig till Miljösamverkan östra Skaraborg
om du planerar att utöka/förändra din livsmedelsverksamhet.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg



Kontakta räddningstjänsten östra Skaraborg för att få tillstånd att använda gasol eller
annan brandfarlig vara.
Om du har frågor kring brand, skydd och personsäkerhet eller vill veta om
utrymningsvägar från fastigheter intill kan påverkas av uteserveringen ska du kontakta
Räddningstjänsten östra Skaraborg.

Vanliga frågor och svar
Varför har man regler och riktlinjer?
Våra gator och torg är offentliga rum som tillhör alla som bor i Hjo. Det är därför är viktigt hur
din foodtruck ser ut, dels att den inte blir för dominerande med dålig design och stora
reklambudskap och dels att den är tillgängliga för alla medborgare. Genom att ställa höga krav
på placering och utseende på foodtrucks bidrar de till att försköna och berika vår stad
ytterligare.

När kan jag ställa ut min Foodtruck?
När du fått tillstånd från polisen och andra tillstånd som krävs

Vem gör besiktningar och när?
Personal från kommunen, RÖS, och polisen gör stickprovskontroller under säsongen. Personal
från MÖS gör regelbundna kontroller av livsmedelsanläggningen. De olika myndigheterna
anmäler inte alltid sina besök i förväg.
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Kontaktuppgifter

Samhällsbyggnadsavdelningen och
Näringslivsenheten Hjo kommun

Polismyndigheten Västra Götaland

Telefon: 0503-350 00

Box 429

E-post: kommunen@hjo.se

401 26 Göteborg

www.hjo.se

E-post: registrator.vast@polisen.se

Region Väst

www.polisen.se
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Telefon: 0500-42 40 40

Miljösamverkan Östra Skaraborg

E-post: raddningstjansten@rtos.se

Telefon: 0500-41 83 87

www.rtos.se

E-post: info@miljoskaraborg.se
www.miljoskaraborg.se
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Bilaga: Skiss över område vid Strömparterren där markupplåtelse
för Foodtruck kommer att ges

