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2021-12-07  Hörby Kommun  
Kultur & Fritid  
Emma Sander  
Ringsjövägen 4  
242 80 Hörby  

 

Förfrågan om aktör till upplåtelse av tillfällig servering på 
Nya torg i samband med Hörby marknad 2022  
 
 

BESTÄLLARINFORMATION  

Beställare: Hörby kommun, sektor Livsmiljö, Kultur & fritid  

 

ÖVERSIKT/BAKGRUND  

Hörby Marknad, en folkfest där gatorna i centrala Hörby blir ett myller av knallar och besökare. I 
Hörby har vi arrangerat marknad i över 270 år och Hörby Marknad är en av de äldsta i Sverige. 

Hörby Marknad är en folkfest med gamla anor, och varje år fylls våra gator av människor som 
handlar, äter, möter vänner och trivs. Det speciella med Hörby Marknad är att den äger rum mitt 
i byn. Serveringar och marknadsstånd slås upp längs alla gator och torg i centrum, och hela 
Hörby förvandlas till en enda stor marknad som bubblar av liv. 

Centrala Hörby fylls med uppemot 100 000 glada besökare och över 400 knallar, ett tivoli och en 
smådjursmarknad. Du kan också testa på att springa Marknadsloppet påhejad av hela marknaden! 

Tiderna för Hörby marknad är alltid samma, onsdagen 12.00-21.00 samt torsdag 09.00-18.00. 

Tivolit som finns placerat på parktorget har tillgängligt för besökare kl.12.00–01.00 på onsdagen 
samt 10.00–22.00 på torsdagen. 

I samband med undersökningar och enkäter mot besökare i framtagningen av Utvecklingsplanen 
för Hörby marknad, såg man ett intresse för att ge möjlighet för servering med underhållning 
inne på marknadsområdet under Hörby marknad.  

 

UPPDRAG 

Underlaget avser aktör för tillfällig servering i samband med Hörby marknad under 2022. Hörby 
kommun har för avsikt att upplåta delar av Nya torg för tillfällig servering i samband med Hörby 
marknad.  

Aktören avser bedriva serveringsverksamhet med öppettider minst kl.12.00–01.00 på onsdagen 
samt 10.00–22.00 på torsdagen. 



 

   
  
  
  

   
 

 

Aktören ska erbjuda ett blandat utbud av varma och kalla drycker, med och utan alkohol. Det ska 
finnas tillgång till ett varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat. Maten ska tillagas i 
kök och får inte bestå av endast prefabricerade ingredienser. Efter klockan 23:00 kan det dock 
räcka med ett fåtal enklare rätter. kakor och annat kaffebröd. Målet är att erbjuda besökarna en 
möjlighet att inta dryck och mättande förtäring under marknaden.  
 
Aktören åtar sig att bedriva underhållning i form av musik för besökarna. Musiken kan ske från 
liveband eller DJ, och ska erbjudas i syfte att skapa en attraktiv verksamhet. Underhållningen kan 
med fördel framföras av artister med lokal förankring till Hörby eller närliggande kommuner.  
 

FREKVENS/TIDPUNKT  

Aktören ska erbjuda servering för besökare under Hörby Marknad 6 - 7 juli 2022 kl.12.00–01.00 
på onsdagen samt 10.00–22.00 på torsdagen, vilket ni behöver tillstånd enligt alkohollagen, som 
ni söker hos bygg- och miljönämnden på kommunen. 

 

KRAV PÅ SÄKERHET 

Aktören och dess tillfälliga serveringsytan måste vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt. 
Maximalt personantal får inte överstigas och nödutgångar ska inte blockeras. Det är 
tillståndshavaren som är ansvarig för brandskyddet. 

Aktören ska följa de lagar och förordningar som krävs kring ordningsvakter i samband med 
alkoholservering eller alkoholdrycksliknande preparat som serveras till allmänheten enligt (Lag 
(1980:578) om ordningsvakter).  
 

FÖRVARINGSFÖRBUD 

Gästerna får inte ta med sig egna alkoholdrycker till den tillfälliga serveringsverksamheten. 
Förvaringsförbudet gäller även personalen. Det är endast de alkoholdrycker som används för 
serveringen som får förvaras av aktören. 

 

TILLSYN 

Tillsyn enligt alkohollagen kan utföras av kommunen, länsstyrelsen och Polismyndigheten. De 
har rätt att gå igenom aktörens tillfälliga serveringsverksamhet med tillhörande utrymmen och ta 
del av dokument av vikt för tillsynen. De som utövar tillsyn ska alltid kunna legitimera sig. Det 
förekommer samordnad tillsyn med andra myndigheter, som Skatteverket, räddningstjänst med 
flera. 

 

LAGAR & FÖRORDNINGAR  

Aktören som antar förfrågan att stå för den tillfälliga serveringen i samband med Hörby marknad, 
ska ha de erforderliga tillstånd som verksamheten kräver.  
 

• Aktören ser till att verksamheten är registrerad hos Bygg- och miljönämnden. En 
livsmedelsföretagare som driver verksamhet på två geografiskt skilda platser innebär 



 

   
  
  
  

   
 

 

oftast två anläggningar. Alla verksamheter ska uppfylla relevanta krav för hygien, 
utrustning och ha rutiner för verksamheten.  

 
Vem kan söka? 

• Du ansöker om serveringstillstånd i din juridiska person, till exempel ett aktiebolag eller 
ett handelsbolag. Du kan också ansöka om tillstånd i din enskilda firma eller som 
förening. 

 
Tänk på att: 

• Om du hanterar oförpackade livsmedel ska du ha tillgång till rinnande vatten av 
livsmedelskvalitet för handtvätt. Det ska också finnas flytande tvål och engångshanddukar 
för hygienisk torkning av händerna. 

• Golvytan i den del av utrymmet där oförpackade livsmedel hanteras ska vara lätt att 
rengöra. Golvet ska vara gjort av släta, tvättbara och giftfria material. 

• Oförpackade livsmedel ska skyddas från väder, vind, skadedjur och insekter. 
• Kylvaror ska förvaras vid högst +8ºC eller enligt anvisningen på förpackningen. 

Djupfrysta varor förvaras vid -18ºC eller kallare.  Varmhållna livsmedel ska förvaras vid 
lägst +60ºC. 

• Det ska finnas tillgång till en toalett som enbart används av personal.  
• Personal som hanterar livsmedel ska använda lämpliga och rena skyddskläder. 

 
UTRUSTNING  

Följande utrustning krävs att arrendatorn tillhandahåller: 
• All utrusning som krävs för att bedriva tillfällig servering  
• Tält  
• Bord och bänkar 
• Lampor för gästerna (Lampor som krävs till att bedriva verksamheten) 
• Scen  
• Teknisk utrustning (All teknisk utrustning som krävs för att erbjuda underhållning)  

 
Arrendatorns garantier: 

• Är registrerat i yrkes-och handelsregistret i det land där det är etablerat 
• Är registrerat för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt 
• Inte har skulder för skatter och sociala avgifter hos skattemyndigheten eller 

kronofogdemyndigheten 
• Har under perioden de tillstånd som krävs för tillfällig serveringshantering 
• Följer de lagar och riktlinjer som finns gällande arbetsmiljö och säkerhet  
• Följer de lagar och riktlinjer som finns gällande alkoholservering  
• Följer de lagar och riktlinjer som finns gällande livsmedelshantering  
• Följer de lagar och riktlinjer som gäller kring lokaler och utrymme  
• Garanterar att underhållningen följer kommunens värdegrund  
• Bekostar och ansvarar för el och el anslutning 
• Håller området i vårdat skick under marknadsdagarna och tillser att samtliga avfall samlas 

på överenskommen plats efter av flytt 



 

   
  
  
  

   
 

 

• Aktören parkerar utrustning som inte är nödvändig utanför området med fördel på 
Hörby FF´s parkering vid Parkgatan 

• Aktören presenterar skriftligen hur denne arbetar för att upprätthålla ett miljö- och 
säkerhetsmässigt ansvar mot besökare och klimat. Verifiering av detta skall skickas till den 
av Hörby Kommun utsedda tjänsteperson senast den 15 maj både 2022  

 

UTVÄRDERING  

Inom åtta veckor efter genomförandet har aktören och ansvarig utsedd tjänsteperson från 
kommunen ett uppföljningsmöte. Under mötet presenteras utfall av omsättning i verksamheten 
som bedrevs under Hörby marknad.  
 
Detta görs för att aktören och Hörby kommun ska ha möjlighet att följa upp och se över 
eventuella åtgärder som behöver ses över till kommande år.  
 

AVGIFT FÖR ARRENDATORN  

En avgift för kontraktet tas ut på 4 000 kr 
 
Till anbudet bifogas: Preliminär meny samt priser, samt en försäkran om att ovanstående krav på 
utrustning kan säkerställas av entreprenören 
 
FORM OCH INNEHÅLL  

Anbudet ska vara skriftligt, avfattat på det svenska språket och avges i enlighet med i 
förfrågningsunderlaget angivna förutsättningar samt vara undertecknat av anbudsgivarens 
firmatecknare. 
 
BEDÖMNING AV ANBUD  

Anbudet kommer att utvärderas enligt följande: 
 

• Referenser 
• Utformning och kvalitet  

(Preliminär meny inklusive priser, samt försäkran om krav på utrustning säkerställs av entreprenör) 
 
ANBUDETS MÄRKNING OCH ADRESSERING  

Anbudet ska skickas till emma.sander@horby.se och med ämnesbeskrivning ”Förfrågan om 
upplåtelse för tillfällig servering på Nya torg i samband med Hörby marknad 2022” 

 

Anbudet ska vara ställt till 

Hörby kommun 
Att: Emma Sander 
Sektor Livsmiljö - Kultur & Fritid  
242 80 Hörby  
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ANBUDSTID 

Anbuden skall vara kommunen tillhanda senast 2022-02-01 kl. 16:00 
 
Anbudsöppningen kommer att ske den 2022-02-02 kl.11.00 
 
 
ANBUDETS GILTIGHET  

Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud t o m 2022-08-31 
 

ANTAGANDE AV ANBUD  

Anbuden kan komma att antas utan förhandling. 
Anbudsgivaren kan bli kallad till ett möte för att presentera anbud och förutsättningar för ett 
avtal. Detta innebär dock inte att avtalet med säkerhet kommer att tecknas med anbudsgivaren. 

 

TILLDELNINGSBESLUT  

När beslut om att anta arrendator och anbud fattas sänds information om tilldelningsbeslut till 
samtliga anbudsgivare genom e-post. Anbudsgivaren skall därför ange en e-postadress till vilken 
vi kan skicka tilldelningsbeslutet. 
 

 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
Emma Sander  
Verksamhetsutvecklare Kultur och Evenemang 
 
Sektor Livsmiljö 
Kultur och fritid 
Hörby Kommun 
242 80 HÖRBY 
Tel: 0415-37 84 51 
emma.sander@horby.se 
www.horby.se 
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