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§ 74 2018.445 TN

Utvärdering av flytt av torghandeln samt ändring av lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Hösten 2016 fattades beslut om att flytta över torghandeln som hålls på onsdagar och
lördagar från Stora Torget till Lilla Torget under samma veckodagar. Anledningen till flytten
var att förbättra tillgängligheten till torghandeln då Stora Torgets stenbeläggning begränsade
möjligheten för bland annat personer med rullstol, rullatorer m.m. att ta sig dit. Stora Torget
har även en lutning som inte är optimal för varken besökare eller torghandlare. Förutom
tillgänglighetsaspekten gjordes omlokaliseringen även för att frigöra flera parkeringsplatser
som togs i anspråk vid torgdagar på Stora Torget. Dessutom hade antalet torghandlare
minskat genom åren och därmed bedömdes behovet inte längre finnas av en så stor yta som
delar av eller hela Stora Torget.
En utvärdering av flytten av torghandelns lokalisering samt en genomgång av de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandeln har efterfrågats av Tekniska nämnden. Tekniska
förvaltningen har varit i kontakt med näringslivstrateg på kommunledningskontoret,
torgvakten/torghandlare och den lokala företagarorganisationen Alingsås Handel för att
bedöma konsekvenserna av flytten.
Förvaltningens yttrande
Utvärdering av torghandeln på Lilla Torget
Det kan konstateras att det finns en nedåtgående trend i kommunens torghandel överlag.
Torghandlare är i dagsläget ytterst få till antalet i Alingsås och efterfrågan på torgplatser har
sjunkit genom åren. Troligtvis har det svalnande intresset från försäljare (knallar) inte främst
berott på flytten av torghandeln i sig, utan på grund av andra marknadsmässiga orsaker.
Dock upplever torghandlare att det är svårare att få sålt sina varor på Lilla Torget i och med
att placeringen är långt från Kungsgatan med dess butiker, caféer osv. som drar besökare i
centrum. Det upplevs som att det är färre besökare på torghandeln än tidigare som gör
spontana inköp i samband med att de besöker övriga butiker i staden. Önskemål finns om att
åter ha en torghandel närmre Kungsgatan, vilket skulle innebära en återflytt till Stora Torget.
Den stenbelagda röda ytan i norra delen av Lilla Torget är vid de flesta torgdagar tillräcklig
för att täcka behovet av antalet platser i dagsläget. Vid enstaka tillfällen behöver ett fåtal
parkeringsplatser på Lilla Torget tas i anspråk.
Ett av skälen till omlokaliseringen rör tillgängligheten till platsen där torghandel bedrivs. Det
kan konstateras att Lilla Torget är mer tillgänglighetsanpassat med ett jämnare och planare
underlag i jämförelse med Stora Torgets gatusten och lutning, vilket underlättar
framkomligheten för samtliga besökare. Särskilt för personer med olika typer av
funktionshinder och/eller som har behov av diverse hjälpmedel såsom rullator, permobil eller
liknande.
Färre parkeringsplatser påverkas även negativt av dagens torghandel jämfört med när den
hölls på Stora Torget. Fler parkeringsplatser togs i anspråk på Stora Torget jämfört med
idag, då den röda ytan som främst nyttjas på Lilla Torget är separerad från
parkeringsplatserna. Samma möjlighet finns inte med dagens utformning av Stora Torget.
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Det lokala näringslivet har inte framfört några synpunkter till kommunen i fråga om flytten.
Det har inte heller varit någon diskussion inom Alingsås Handel och därmed bedöms frågan
inte vara särskilt kontroversiell för näringsidkarna. Dock har önskemål från såväl handel som
allmänhet och lokalproducenter framförts till kommunen om en utökad torghandel som lyfter
stadskärnan och destinationen Alingsås.
Med hänsyn till att intresset för att bedriva torghandel minskat genom åren, kan det finnas
behov av att följa dess utveckling och framöver bedöma om offentlig plats bör upplåtas
fortsättningsvis till torghandel eller om det behövs åtgärder och satsningar från kommunens
håll för att främja och bidra till en mer levande torghandel.
Med hänsyn till de aspekter som behandlats ovan bedömer tekniska förvaltningen att
stadens torghandel ska fortsätta bedrivas i första hand på Lilla Torget. För det fall det
uppstår ett behov av att temporärt hålla torghandel på Stora Torget, bör detta kunna ske
efter särskilt beslut av Samhällsbyggnadsnämnden/Tekniska nämnden. I samband med en
eventuell framtida utveckling och omgestaltning av Stora Torget kan möjligheten om en
fullständig återflytt av torghandeln tas upp för vidare diskussion.
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås kommun
Tekniska förvaltningen bedömer att ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås
kommun”, antagna av Kommunfullmäktige den 29 februari 2012, bör revideras. Följande
ändringar föreslås:
Ändring av angiven plats i 2 § från Stora Torgets inre del till Lilla Torget, med tillägg att det
vid behov finns möjlighet att upplåta Stora Torget för torghandel efter särskilt beslut från
Samhällsbyggnadsnämnden/Tekniska nämnden.
Eftersom en sammanslagning av Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden
föreligger bör ändring ske tillsvidare till Samhällsbyggnadsnämnden/Tekniska nämnden i 2-3
§§ och 5 §. För det fall ärendet tas upp till Kommunfullmäktige efter sammanslagningen, kan
ändring till slutgiltigt namn göras i föreskrifterna.
8 § avseende försäljning av livsmedel omformuleras så den överensstämmer med gällande
lagstiftning.
Övriga paragrafer bedöms inte vara i behov av korrigering.
Beredning
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-10-16, § 44.
Beslut
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag att låta stadens torghandel ske
även fortsättningsvis på Lilla Torget, med tillägg att Stora Torget kan nyttjas om särskilt
behov uppstår och efter beslut i Samhällsbyggnadsnämnden/Tekniska nämnden.
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag om revidering av lokala
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ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås kommun, och föreslår Kommunfullmäktige att
fastställa revideringen av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås kommun.
Förslaget föreslås ersätta befintliga ordningsföreskrifter antagna den 29 februari 2012.
Protokollsanteckning
Novak Vasic (MP) och Holger Grahm (MP) lämnar följande anteckning till protokollet:
Tekniska förvaltningen bör tillsammans med näringslivsenheten diskutera framtiden för
Alingsås torghandel, och om det finns möjlighet att framöver flytta den tillbaka till Stora
torget.
Expedieras till
KS
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