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Svar på motion från Petra Gustafsson (SD) om 
ökade matupplevelser i Kalmar 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska ut-
göra svar på motionen om ökade matupplevelser i Kalmar och ger samhälls-
byggnadskontoret i uppdrag att utreda och vid behov revidera befintliga Lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln för Kalmar kommun. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 

Bakgrund 
Petra Gustafsson, Sverigedemokraterna önskar att fullmäktige utökar tiden de 
dagar då torghandel får ske och när hela Stortorget är upptaget för evenemang 
att förlägga Torghandeln till angränsande gator. Förslagställaren anser att en 
förlängd försäljningstid kommer att innebära fler alternativ i matväg för de som 
besöker staden och att detta skulle ge mer skattekronor till kommunkassan. 
Förslagställaren anser även att vi i Kalmar ska kunna ge möjligheten till våra 
invånare och långväga gäster den vardagslyx som uppskattas på många ställen i 
världen, som istället gärna tar en falafel, hamburgare eller äta lite färsk frukt 
och titta på folket som promenerar förbi vid den vackra Domkyrkan.  Samt för 
de som inte vill sitta på restaurang utan gärna köper lite billigare och enklare 
mat för att sedan promenera runt i staden man besöker. 
 
Yttrande 
Kalmar kommun har under lång tid haft torghandel på Stortorget, en plats som 
mer och mer blivit intressant att ha sina evenemang på. Detta med anledning 
av sitt centrala läge och att den kan ta många besökare på en och samma gång. 
Det ser vi inte minst på Kalmar Stadsfest, IronMan, Hansa Cykel Grand Prix, 
Bomässan och Internationella matmarknaden som alla är publikdragande eve-
nemang.  Detta har de senaste åren inneburit att samhällsbyggnadskontoret till 
och från i allt högre utsträckning valt att upphäva torghandeln på Stortorget. 
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Framför allt under sommarperioden. Inför sommaren 2020  kommer detta att 
ske vid 6 tillfällen. 
 
Utöver dessa evenemang så ser vi en ökad efterfrågan från fler externa 
arrangörer som vill komma till Kalmar och genomföra evenemang på stadens 
mötesplatser. Från och med år 2020 är Stortorget den enda större centrala 
evenemangsplatsen som vi kan erbjuda arrangörer då grönytorna vid 
Fredriksskans bebyggs och Kalmarsundsparken och Skälby ligger för långt 
ifrån stadskärnan. 
 
Samhällsbyggnadskontoret ser positivt på att utreda/justera redan befintliga 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln för Kalmar kommun, så att den 
bättre stämmer överens med dagens situation gällande torghandeln med 
klockslag, datum och platsanvisning.  
 
 
 
 
Anders Stridarv   
Trafiktekniker   
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