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Tekniska nämnden

Tillägg till Riktlinjer för upplåtelse av offentlig
mark – Försäljningsplatser för torghandel
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar:


att försäljningsplatser för torghandel i första hand ska
upplåtas på Gamla torg, i andra hand på Nya torg norra delen
och i tredje hand på Nya torg södra delen.



att samhällsbyggnadsförvaltningen får medgiva att torghandel
får bedrivas på torsdagar fram till kl 18:00.

Sammanfattning av ärendet
Sedan ett par veckor tillbaka har kommunen upplevt att efterfrågan
på torgplatser ökat kraftigt. Från att det under flera år funnits 3-4
återkommande försäljare fanns i förra veckan 7 försäljare på plats.
Förutom att platserna inte räcker till på Gamla torg, uppstod också
en brist på elanslutningar.
Då det har uppstått platsbrist under veckomarknaderna på Gamla
torg föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att även Nya torg kan
användas under veckomarknaderna. I först hand ska anvisning av
försäljningsplats ske till den norra delen av torget, i andra hand den
södra.
Idag används torget som parkeringsplats. Delar av, eller halva,
kommer att behöva stängas under torsdagarna om torget ska kunna
användas för torghandel.
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De försäljare som efterfrågar platser i Hörby önskar också kunna
fortsätta med försäljningen fram till kl 18:00.
Att utöka öppettiderna skulle kunna medföra ökade kostnader för
kommunen om det exempelvis sker nedskräpning på torgen i
samband med torghandeln. Städningen kommer då att behövas
utföras av jouren istället, då arbetet hamnar utanför ordinarie
arbetstid.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Torghandeln i Hörby regleras av Lokala ordningsföreskrifter för

torghandeln, beslutad av kommunfullmäktige 2005-01-31, § 5. De
lokala ordningsföreskrifterna anger bl.a. att torghandel får ske på
följande tider:

”Försäljningen får börja tidigast kl 08.00 och avslutas
senast kl 15.00 helgfri måndag till fredag. Försäljningen får börja
tidigast kl 08.00 och avslutas senast kl 14.00 helgfri lördag. Under
månadsmarknad (första torsdagen i månaden) får försäljningstiden
utsträckas till kl 16.00. På påskafton, pingstafton, midsommarafton
och nyårsafton får torghandel inte pågå efter kl 14.00. Tekniska
nämnden får medgiva undantag från dessa tider.”
Tekniska nämnden antog 2019-10-17, § 183, Riktlinjer för
upplåtelse av offentlig mark. I denna regleras bland annat att
torghandel endast får bedrivas på torsdagar på Gamla torg. Enligt
gällande riktlinjer får torghandel bedrivas på torsdagar och får
tidigast börja kl. 08:00 och avslutas kl. 15:00.
Sedan ett par veckor tillbaka har kommunen upplevt att efterfrågan
på torgplatser ökat kraftigt. Från att det under flera år funnits 3-4
återkommande försäljare fanns i förra veckan 7 försäljare på plats.
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Förutom att platserna inte räcker till på Gamla torg, uppstod också
en brist på elanslutningar.
Analys och förslag
Då det har uppstått platsbrist under veckomarknaderna på Gamla
torg föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att även Nya torg kan
användas under veckomarknaderna. I först hand ska anvisning av
försäljningsplats ske till den norra delen av torget, i andra hand den
södra.
Idag används torget som parkeringsplats. Delar av, eller halva,
kommer att behöva stängas under torsdagarna om torget ska kunna
användas för torghandel.
De försäljare som efterfrågar platser i Hörby önskar också kunna
fortsätta med försäljningen fram till kl 18:00.
Att utöka öppettiderna skulle kunna medföra ökade kostnader för
kommunen om det exempelvis sker nedskräpning på torgen i
samband med torghandeln. Städningen kommer då att behövas
utföras av jouren istället, då arbetet hamnar utanför ordinarie
arbetstid.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsförvaltningen, Planering &
Utveckling.
Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar:


att försäljningsplatser för torghandel i första hand ska
upplåtas på Gamla torg, i andra hand på Nya torg norra delen
och i tredje hand på Nya torg södra delen.



att samhällsbyggnadsförvaltningen får medgiva att torghandel
får bedrivas på torsdagar fram till kl 18:00.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-18-TN
Riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark, beslutad TN 2019-10-17,
§ 183.
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln, beslutad KF 2005-0131, § 5.
Beslutet skickas till
Tf näringslivschef
Tf mark- och exploateringsingenjör
Projektledare, kultur o fritid
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Gata/parkchef
Enhetschef gata/park

Peter Siilak

Carin Holst

Tf förvaltningschef,

Tf mark- och

tekniska nämnden

exploateringsingenjö
r

