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Ärende 9

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Tekniska nämnden

2017-03-16

Samhällsbyggnadskontoret

Torghandeln i Södertälje - förslag till förändringar
Diarienummer: TN-2017-00118

Sammanfattning av ärendet

Södertälje kommun utvecklar och förnyar centrumkärnan. En fin stadskärna ska bli ännu bättre
med parker och mötesplatser. I takt med att stadskärnan förnyas behöver vi fylla staden med
innehåll som lockar fler besökare. Torghandeln behöver också utvecklas. Torghandeln ska
förhöja stadens vardagsrum både visuellt och innehållsmässigt.
Under de närmsta åren kommer både Marenplan och den ”gamla gågatan” att rustas upp.
Marenplan som evenemangsplast behöver ersättas med Stora Torget. Under åren 2017-2019
behöver torghandeln minska i omfattning för att sedan kunna utökas igen. Förvaltingens
uppfattning är att de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln inte behöver revideras då
begränsningen endast är tillfällig.
Samhällsbyggnadskontoret har i – PM:et Torghandeln förr, nu och i framtiden sammaställt de
förslag till ändringar för torghandeln och föreslår tekniska nämnden att godkänna kontorets
förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-03-16
PM - Torghandeln förr, nu och i framtiden 2017-03-15
Möbleringsplan
Rättsutredning 2017-01-19

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inköp av nya torgstånd för utlåning till torghandlarna. Beräknade kostnader för 10-12 torgstånd
under 2017 är c:a 150 t kr.

Samhällsbyggnadskontorets förslag till nämnden

Samhälsbyggnadskontoret förslår tekniska nämnden att godkänna förslag till beslut om
förändringar för torghandeln under åren 2017-2019.
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Diarienummer

TN-2017-00118

Beslutet ska skickas till

Akten
Handläggaren

Johan Hagland
Samhällsbyggnadsdirektör

Annika Linde
Enhetschef Upplåtelser och
tillstånd

Handläggare:
Annika Linde
Telefon (direkt): 08-523 026 32
E-post: annika.lindeodertalje.se
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PM

Teknisk nämnd

2017-03-15
Samhällsbyggnadskontoret

Torghandeln förr, nu och i framtiden
Dnr: TN-2017-00018
Allmänt om Södertäljes torghandel
Södertälje kommun har haft torghandel på Stortorget i generationer. I tidernas begynnelse var
det främst frukt och grönt som såldes på torget som torghandlarna själv odlat. Idag är det
torghandel av varierat slag. De flesta torghandlare säljer produkter såsom kläder, väskor,
klockor etc. Ett par torghandlare säljer blommor, frukt och grönsaker och vissa stånd är mer av
”loppis-karaktär” som säljer begagnade saker.
Torghandeln behöver nu utvecklas. Målet med morgondagens torghandel är att handeln ska
locka flera besökare. Torghandeln ska också förhöja stadens vardagsrum både visuellt och
innehållsmässigt.
Södertälje centrum förnyas
Södertälje kommun utvecklar och förnyar centrumkärnan. En fin stadskärna ska bli ännu bättre,
med parker och mötesplatser, en arena för kultur- och idrottsevenemang. I takt med att
stadskärnan förnyas och rustas upp behöver vi fylla staden med diverse innehåll som lockar fler
besökare. Stadskärna har och kommer få fler torgytor som kan användas och fyllas med diverse
evenemang. Under de närmsta åren kommer både Marenplan och den ”gamla gågatan” att rustas
upp. Under denna tid behöver torghandeln minska i omfattning för att sedan kunna utöka igen.
Samhällsbyggnadskontoret vill också utveckla torghandeln. Torghandeln behöver förändras för
att locka fler torghandlare såväl som kunder. Torghandeln behöver också utvecklats så att torget
förhöjer platsen och utvecklas i takt med att staden förnyas och förbättras.
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Förutom traditionell torghandel enligt torgstadgarna
vill kommunen ha särskilda tillfällen för diverse
aktiviteter för att skapa liv och rörelse i stadens
centrum.
Förändrad organisation/arbetsfördelning föreslås träda
ikraft under våren 2017. Ingen förändring föreslås i
Järna avseende torghandels omfattning, administration
eller tillsyn.

På Möllevångstorget i Malmö. Foto privat.

Dagen torghandel enligt torgstadgan
Enligt den lokala ordningsföreskriften för torghandeln som fastställdes den 26 oktober 1998 §
258, framgår att torghandeln får ske helgfria onsdagar, fredagar och lördagar. Försäljning får
vidare ske påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton mellan kl. 07.0014.00. Julmarknad får också ske under perioden den 13 december – 23 december med samma
öppettider som butikerna. Torghandel får på vardagar ske mellan kl. 07.00 till 18.00. Under
lördagar och dag före helgdag mellan kl. 07.00-16.00.
Stora Torget i Södertälje har idag c:a 8-9 torghandlare som har återkommit regelbundet de
senaste tio åren. Hälften av dem betalar för fasta torgplatser, d.v.s. året runt. Utöver dessa
kommer några tillfälliga torghandlare sporadiskt. De varor som säljs på torget är allt från frukt
och grönt till väskor, kläder, klockor och loppis-försäljning.
Klockaretorget i Järna har frekvent två-tre torghandlare som kommer. Utöver det kommer
tillfälliga torghandlare av mer säsongsbetonad karaktär. Torghandlarna representerar olika
varuslag och bidrar till att Järna centrum blir mer levande.
Morgondagens torghandel
En omstart och utveckling av Södertälje kommuns torghandel behövs. Behovet är störst i den
centrala staden. Torghandeln i Järna berörs inte av nedanstående förändringar. I takt med att
stadskärnan förnyas och rustas upp behöver vi fylla staden med diverse innehåll som lockar fler
besökare. Därför vill vi ha:
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Torgstånd med god ordning och säkerhet.
Visuellt enhetliga torgstånd.
Effektivare organisation.
Bättre nyttjande av kommunens olika torg.

Under ombyggnationen av Marenplan behöver Stora Torget användas till mer än torghandel
såsom tillfälliga evenemang, diverse marknader, loppis etc. Särskilda evenemang kräver
polistillstånd enligt ordningslagen innefattas inte av ordningsföreskrifterna för torghandeln.
Stadskärna omvandling generar fler torgytor som kan användas och behöver fyllas med
innehåll. Under stadskärnanas omvandling har ett nytt torgområde formats – Olof Palmes plats.
Detta torg skulle kunna nyttjas i större omfattning för torghandel och andra evenemang. Dock
behöver vi invänta ombyggnaden av Maren är klar då Olof Palmes plats behöver kompletteras
med bl a elbrunnar. Därefter kan frågan prövas. Även Saltsjötorget skulle kunna nyttjas i
större omfattning och är på många sett förberett för att kunna innehålla en mindre servering.
Centralplan är den plats de som åker pendeltåg och buss det första dem ser då de anländer
Södertälje centrum. I samband med att det ska bli ett nytt resecentrum skulle platsen kunna
utvecklas till en bättre mötesplats. Idag är kommunen inte markägare till platsen.
Förslag till förändringar som påverkar torghandlarna
Omfattning
Enligt de lokala ordningsföreskrifterna kan torghandel bedrivas året runt, onsdagar, fredagar och
lördagar samt på flertalen av årets aftnar och helgdagar. I ordningsföreskrifterna i § 6 framgår
att ansvarig nämnd kan besluta att försäljning i särskilda fall kan ske vid andra tider eller helt
ställas in.
Förslag är att torghandeln i framtiden ska bedrivas april - oktober samt vissa helgdagar såsom
Alla Helgons Dag, dock ej under julafton, juldagen och annandagjul, nyårsafton och
nyårsdagen, påskdagen och annandag påsk. Torghandel sker idag onsdagar, fredagar och
lördagar och föreslås göra det framöver också.
Tiderna är oförändrade d.v.s. kl. 07.00 – kl. 18.00 under vardagar och kl. 07.00-16.00 lördagar
och helg före röd dag. Påskafton, pingstafton och midsommarafton kl. 07.00-14.00. Även övriga
tider som anges i de lokala ordningsföreskrifterna föreslås oförändrade.
Antalet torgplaster förslås minska. Enligt dagens möbleringsplan finns det 30 platser a´3 x 6
meter. Enligt nytt förslag föreslås det finnas totalt tio (10) platser varav två (2) avsett för
tillfälliga torghandlare. Fördelning av de fasta platserna kommer att ske utifrån turordningen att
den som haft fast plats längst kommer att få plats först osv.
Förändringarna förslås gälla under tiden då stadkärnans rustas upp och Maren byggs om. Detta
beräknas pågå fram till 2019.
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Torgståndens utformning
Förvaltningen anser att torgstånden för de fasta platserna ska ha samma utformning. För att
detta ska vara möjligt behöver kommunen inhandla taken. Markägaren kan inte begära att varje
torghandlare införskaffar ett torgstånd enligt särskilda krav. Det kommunen kan begära är att
det råder god ordning och säkerhet vid stånden. Förvaltningen föreslår därför att kommunen
inhandlar enhetliga torgståndstak som lånas ut till dem med fasta platser. Förvaltningen önskar
få en förbättring som syns och anser därför det är värt ett försök att ta ansvar för denna
investering. Vid köp av tolv tält med tillbehör beräknas till en kostnad på c:a 120 -150 t kr.
För de tillfälliga torghandlare kommer egna stånd accepteras utifrån att de uppfyller övriga krav
om god ordning och säkerhet.
Skyltning mm.
Förutom enhetliga tak kommer täckt front att med spänd duk att krävas för att täcka lådor och
annan utrustning som förvaras under borden. Med anledning av att Tingsrätten har sin entré vid
Stora Torget, kommer skyltning ovanför bordshöjd inte att accepteras. Detta utifrån ett
säkerhetsperspektiv. Tingsrätten påtalar att de behöver ha området vid entrén överblickbar.
För att förenkla för torghandlarna att uppfylla kraven enligt de lokala ordningsföreskrifterna,
kommer ett avtal tecknas med respektive torghandlare.
Förändrad organisation
Södertälje kommun har en halvtidsanställd torgfogden som administrerar de upplåtelseavtal som
tecknas med varje torghandlare. Han fakturerar flertalet av torghandlarna men tar även kontant
betalt av dem som kommer för tillfälliga platser. Torgfogden har också tillsynen varje torgdag
och förmedlar platser. Det är fem torghandlare som idag har s.k. fasta platser, d.v.s. betalar av
KF:s fastställda avgift året runt. Torghandlarna kan också ha klippkort” på fem respektive tio
gånger.
Torghandelns omfattning kommer att minska under de närmsta åren. I samband med
torgfogdens pensionsavgång bedömer samhällsbyggnadskontoret att fogdens arbetsuppgifter
kan implementeras med nuvarande organisation och fördelas på befintlig personal. För att
förenkla och öka servicen för torghandlarna utreder kontoret möjligheten att kunna boka en fast
och tillfällig plats via kommunens hemsida. Detta för att torghandlarna ska kunna se om plats
finns utanför kontorstid och vid personals frånvaro.
Kontraktsskrivning, genomgång av diverse stadgar och riktlinjer för torgstånden, fakturering
etc. bedöms kunna utföras av befintliga markupplåtelsehandläggare. Tillsynen behöver dock ske
på tider utanför ordinarie kontorstider. Därför kommer trafikövervakningen att ansvara för
tillsynen av torghandeln eftersom de i stor omfattning är schemalagda då tillsyn behöver ske.
Trafikövervakare har den kompetens som krävs för att hantera diverse situationer.
Betalning av torgplats kommer endast att accepteras via fakturering. Idag har tillfälliga
torghandlare haft möjlighet att betala kontant. Trafikövervakarna kan inte ta emot kontanta
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medel utifrån många accepter. Redovisningsenheten i Södertälje kommun utreder möjligheten
att kunna betala via telefon och Swish. Detta är dock och inte klart.
Ny organisation/arbetsfördelning föreslås träda ikraft under mars/april 2017. De nya villkoren
för torghandlarna beräknas starta under maj månad 2017.
På Klockartorget i Järna är det driftenheten för kommundelarna som har både tillsyn, fördelning
av platser och administrerar torghandeln. Ingen förändring föreslås i Järna avseende
administration eller tillsynen av torghandeln.

Ekonomisk redovisning för Stora Torget
Torghandelns kostnader har inte täckts av torghandelns intäkter utan har behövt nämndbidrag.
Med föreslagna förändringar kommer antal möjliga torgplatser minska och därmed också
intäkterna. Men då 0,5 å a torgfogde inte kommer att återbesättas utan arbetsuppgifterna
implementeras i ordinarie organisation, kommer torghandeln troligtvis genera ett positivt
resultat. Nedan redovisas resultatet för torghandel 2013-2016.
RESULTATRÄKNING (tkr)

2013

2014

2015

2016

INTÄKTER
Avgifter och taxor

192

183

179

170

Nämndbidrag

278

241

182

175

SUMMA INTÄKTER

470

424

361

345

KOSTNADER

- 306

- 332

- 310

-277

RESULTAT

164

93

51

68

Kostnader och intäkter för Klockartorget i Järna har inte särredovisats och kan därför
inte presenteras.

Handläggare: Annika Linde
PM - Torghandeln förr, nu och i framtiden
Upplåtelser och tillstånd
Telefon (direkt): 08-523 026 32
E-post: annika.linde@sodertalje.se
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