Danderyd 30/12 2020

Remissyttrande över promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra

spridning av sjukdomen covid-19 (S2020/09963)
Remissinstans: Stockholmsmarknader
Stockholmsmarknader har tagit del av ovan promemoria och måste för loppisbranschens räkning tyvärr
konstatera följande:
Promemorian och lagstiftningen i dess nuvarande formulering kommer även fortsättningsvis att
1. diskriminera den typ av hållbara handelsplatser som loppisar utgör, då dessa räknas som offentliga
tillställningar
2. verka kontraproduktivt, genom att stoppa den form av handel (loppisar utomhus) som enligt
Folkhälsomyndigheten är minst smittfarlig
3. verka för kommunalt monopol på loppisar utomhus (då dessa INTE klassas som offentliga
tillställningar)
4. belägga loppisar med tredubbla regleringar (ordningslagens, handelsplatsers och vistelse på allmän
plats)
Dessa orimligheter skulle enkelt kunna lösas, genom att:
1. Ordningslagens begrepp offentlig tillställning måste strykas som klassificering i lagstiftningen kring
covid-19! I vart fall måste alla loppisar, inte bara de kommunala, undantas från bestämmelserna
kring offentliga tillställningar.
2. Loppisar är handelsplatser och måste regleras enligt samma princip som alla övriga handelsplatser:
- begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt,
- utforma lokaler och tillhörande områden utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att kunder
och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och
- utforma in- och utpassage till lokalen och tillhörande områden utomhus på ett sådant sätt att trängsel
undviks.

LAGFÖRSAGET ÄR DISKRIMINERANDE
Även fortsättningsvis kommer – med promemorians formuleringar – loppisar att regleras på annat vis – och
hårdare – än all övrig handel med ett fixt maxantal för deltagare, oavsett handelsplatsens storlek. Detta är
en absurd, oacceptabel diskriminering av de moderna, hållbara handelsplatser som loppisar är!
Sveriges regering måste vakna upp och rätta till detta generalfel, som i värsta fall grundar sig på okunskap
om loppisbranschens utbredning och betydelse i det moderna Sverige.

Loppisar är ingen marginell företeelse i Sverige, utan miljontals svenskar handlar och säljer på loppis varje
år, av miljömässiga och ekonomiska skäl. Världen över har också loppisar och marknader hållit öppet på
samma villkor som övrig handel under pandemin.
Loppisar är handelsplatser. De måste lyftas ur regleringarna för offentliga tillställningar och i stället
regleras efter samma principer som övrig handel.

ALLA LOPPISAR MÅSTE LYDA UNDER SAMMA LAG – ANNARS KOMMUNALT MONOPOL
I lagstiftningen är loppisar arrangerade av kommuner på detaljplanerad torghandelsmark undantagna från
ordningslagens reglering. Likaså den snarlika torghandeln. Dessa kommunala loppisar räknas alltså som
övrig handel, vilket sedan mars inneburit ett kommunal monopol på loppisar utomhus.
Med nuvarande förslag på ny lagstiftning består denna orimliga och obegripliga åtskillnad mellan identiska
verksamheter, där den privata tvingas hålla stängt medan den kommunala får fortsätta bedrivas och
utvecklas på den privatas bekostnad.
Alla loppisar måste lyda under samma lagstiftning!

LAGFÖRSLAGET ÄR KONTRAPRODUKTIVT
Folkhälsomyndigheten har flera gånger offentligt uttalat sig om att det varit ett olyckligt misstag att loppisar
utomhus begränsats, då denna typ av utomhushandel är den mest smittsäkra.
Med nu föreslagna lagstiftning kommer man i stället att fortsätta tvinga den mest smittsäkra formen av
handel, utomhus på stora öppna ytor, att hålla stängt.
Dessutom innebär krav på ett fixt maxantal för ”deltagare” (nu 8, tidigare 50 personer) att loppisar på stora
öppna ytor, som jättelika fält, måste trängas ihop och hägnas in på en bråkdel av ytan för att kunna
garantera just denna siffra. Detta medför:
- ett begränsat antal in- och utgångar i stället för obegränsade möjligheter att kunna gå in på området ”var
som helst”
- området minskas ner till ytan för att det ska vara praktiskt möjligt att hägna in, vilket skapar mindre yta per
person.
Lagstiftningen bidrar alltså till ökad trängsel! Detta misstag har nu tillåtits fortgå i 9 månader. Nu måste
detta orimliga misstag rättas till!
Denna orimlighet skulle enkelt stoppas genom att lyfta ut loppisar ur begreppet offentliga tillställningar och
reglera loppisar efter samma princip som övrig handel och kommunalt arrangerade loppisar.

ORDNINGSLAGEN MÅSTE UTGÅ SOM KLASSICIFERING
Ordningslagens begrepp offentlig tillställning bör över huvud taget inte tillämpas som klassificering av
verksamheter, då detta per definition innebär problem i och med att den omfattar så väsensskilda
verksamheter. Ordningslagen är inom polismyndigheten allmänt känd som en ”slasktratt”. Här petar man in
alla verksamheter som inte har något annat tillståndskrav.
I stället bör även de verksamheter som ligger under ordningslagen, s k offentliga tillställningar, delas upp
efter bransch eller slag av verksamhet:

Loppisar ska klassificeras som handelsplatser. Utomhusloppisar måste regleras utifrån de specifika
förutsättningar som dessa har.
På så vis undviker lagen också att upprätthålla orimligheter vad gäller gränsdragningar och krockar.
Lagstiftning får inte heller bygga på felaktiga antaganden. I promemorian (s. 22) står: ”Allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar är riskfyllda från smittskyddssynpunkt, främst eftersom de kan
innebära att för varandra okända personer samlas och tillbringar en längre tid tillsammans i varandras
fysiska närhet .”
Detta gäller INTE för loppisar, vilket t o m Folkhälsomyndigheten uttryckt. Även detta är ett exempel på
hur olyckligt, ologiskt och rättsosäkert det blir att nyttja ordningslagens begrepp offentlig tillställning som
klassicifering i covid-lagstiftningen.

FÖRSLAG PÅ FORMULERING AV ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR LOPPISAR:
Den som bedriver verksamhet på en sådan loppishandelsplats /.../ ska:
1. begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt,
2. utforma lokaler och tillhörande områden utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att
kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
och
3. utforma in- och utpassage till lokalen och tillhörande områden utomhus på ett sådant sätt att
trängsel undviks.

