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Jag heter Stig Wiklund och är en -39 med över 35 års erfarenhet som marknadsknalle. Jag vädjar till
Er som riksdagsledamot att ta del av den information som finns i detta brev och kraftigt överväga om
det av regeringen framlagda lagförslaget ska få Ert stöd eller inte.
Jag har i olika perioder varit verksam i Torg och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförening
(TOMER) som vice ordförande, kassör och föreningens ombudsman.
TOMER är knallarnas organisation. Den hade som mest ca 800 medlemmar, numer har dock
medlemstalet nästan halverats.
Föreningen ger ut tidningen Torg och Marknadsnytt fyra gånger per år, och jag har i flera år varit aktiv
i tidningens redaktionskommitté och även varit dess ansvarige utgivare under några år.
Nu har jag slutat som knalle, och samtliga uppdrag i TOMER har upphört. Men jag har noga följt
agerandet från den bofasta handeln, skatteverket, kassaregisterleverantörerna och nu slutligen
regeringens ställningstagande i frågan om torg och marknadshandeln ska tvingas ha certifierade
kassaregister. Jag har även aktivt gjort mig hörd både i massmedia, till skatteverket, kassaregisterrådet
och regeringen där jag påpekat de problem som ett införande av kassaregister för torg och
marknadshandeln skulle innebära för knallekåren.
Knallens verklighet har man dock sopat under mattan med oriktiga uppgifter, felaktiga antaganden och
undermåliga förarbeten som underlag för sitt yrkande att undantaget för torg och marknadshandeln ska
upphöra.

Torg- och marknadshandel
Torg- och marknadshandel är den äldsta formen av handel. Den ambulerande handelns styrka är att
den arbetar med små enheter och utan stöd från samhället. Denna, den äldsta formen av handel, är ett
kulturarv vi har att förvalta och den bidrar i allra högsta grad till att vidmakthålla vitala stadskärnor,
vilket även gynnar den bofasta handeln.

Knallar och torghandlare arbetar på ca 500 torg och 700 marknader runt om i Sverige.
Enligt den doktorsavhandling som gjordes av Cristina Nordin för ett tiotal år sedan så fanns det då ca
5000 verksamma knallar och torghandlare. Ca 2 500 var deltidsknallar, ca 1200 heltidssysselsatta och
ca 2000 var torghandlare.
Någon senare undersökning har ej gjorts, men siffrorna torde ha minskat och allt fler heltidsknallar har
på grund av sviktande försäljning skaffat sig annan försörjning och blivit deltidsknallar i stället.
Åldern på landets knallar är mycket hög och nyrekryteringen är nästan obefintlig, den som ändå sker
består till stor del av utlandsfödda.

Beträffande torghandeln så har den på många platser i landet minskat kraftigt i takt med att stora delar
av handeln flyttats från gamla affärscentrum med torghandel till nya köpcentrum där torghandel är
bannlyst. På vissa platser har torgen försvunnit helt eller flyttats till sämre försäljningslägen på grund
av nybyggnad, bilparkering och uteserveringar sommartid osv.
Torghandeln bedrivs på kommunägda därtill fastställda platser. Torgplatserna hyrs ut av kommunerna
både årsvis, månadsvis eller per dag. Hyran per dag är som regel högre per kvadratmeter jämfört med
den kringliggande bofasta handelns kallhyra.

Marknadshandel bedrivs till största delen av idrottsföreningar och Lions på kommunal mark.
För landets Idrottsföreningar är hyresintäkterna många gånger en avgörande faktor för att kunna
bedriva verksamhet och som engagerar många av landets ungdomar.
Hyran per meter är ca 200-250 kronor per meter beroende på vilken marknad det är, sedan tillkommer
avgifter för bil bakom försäljningsståndet och el, när sådan finns och nyttjas.
Avgiften för bil är ca 100-150 kr och el ca 150-250 kr.
Ett genomsnitt på platsernas storlek torde vara 6 eller 9 meter. Platserna hyrs ut i enheter med 3*4
meter.

All annan försäljning som sker efter landets vägar, utanför butiker, i tillfälliga lokaler osv. borde inte



som nu ingå i kategorin torg- och marknadshandel då den inte har någonting med handel på varken
torg eller marknader att göra.

Kassaregisterlagen
När kravet på kassaregister infördes 2010 blev torg och marknadshandeln undantagna från kravet att
registrera försäljningen i ett kassaregister.
Det konstaterades att det fanns tekniska problem "t.ex. vid handel utomhus i låga temperaturer utan
tillgång till elektricitet eller vid extrema väderförhållanden."
Regeringens bedömning uttrycktes som att "Mycket talar för att ett krav på certifierade kassaregister
skulle innebära en orimlig börda för torg- och marknadshandeln." Mot denna bakgrund undantogs
torg- och marknadshandeln (se prop. 2006/07:105 s40).

Nu har regeringen ändrat sig efter påtryckningar från skatteverket, den bofasta handeln med
Blomsterbranschens Riksorganisation i spetsen.
Regeringen menar att "Den tekniska utvecklingen har medfört att det inte längre kan anses orimligt att
även torg- och marknadshandlare omfattas av kravet på kassaregister"
Priset på kassaregister har enligt regeringen stabiliserats på ca 6000 kronor och livslängden anges till
sju år, vilket innebär en årskostnad på 850 kronor.
Då det inte finns några kassaregister för 6000 kronor som är anpassade och testade i utomhusmiljö året
runt så kan regeringens uppgifter inte tas på allvar.
Skatteverket tar inget ansvar för att sådan finns eller kommer att existera, och det finns ingen lag som
tvingar någon att tillhandahålla sådana kassaregister för 6000 kronor.

Försäljningen skall registreras i ett godkänt och fungerande kassaregister med kontrollenhet och
kvittoutskrift. Det är den som bedriver försäljningen som har hela ansvaret för att samtliga enheter
alltid fungerar vid försäljningen, oavsett väderförhållanden elavbrott osv.
Sådana kassaregister för 6000 kronor som är anpassade och testade för utomhusbruk året runt finns
inte. Den miljö som enheterna ska verka i är extremt påfrestande jämfört med den miljö som råder
inomhus, därför måste det även finnas garantier för att enheterna fungera under alla förhållanden året
runt utan driftstörningar, och att försäljningen ändå får fortsätta utan att den registreras i ett
kassaregister när driftstörningar uppstår.

Ett kassaregister som ständigt vistas utomhus i ur och skur, transporteras, lastas upp och ner utsätts för
en omildare behandling med kortare livslängd som följd jämfört med ett register som alltid förvaras i
en butik med värme.
Enbart den starkt skiftande temperaturen utomhus är ett problem och källa för driftstörningar. Förra
året noterades minus 45 grader på Jokkmokks marknad. Naturligtvis så handlar det inte alltid om så
sträng kyla, men runt minus 20 grader vintertid är ingen ovanlighet. Redan vid betydligt mildare
temperatur så slutar nuvarande teknisk utrustning som används (i form av kortläsare och
kvittoutskrifter) att fungera.

Ett kassaregister som någorlunda kan antas klara vissa delar av vår miljö torde ändå kosta mellan 15
till 20000 kronor, och med en livslängd som är mindre än 7 år. Priset blir säkerligen det dubbla om
man lyckas ta fram ett register som alltid fungerar i den temperatur och de övriga väderförhållanden
och elavbrott som vi utsätts för.

Nya kassaregister med kontrollbox är inte någon garanti för helt vita affärer.
Det medger även experter på skatteverket:
"– Vi har indikationer på att även de nya registren kan manipuleras, säger Mikael Persson som jobbar
med kassaregisteranalys på Skatteverket.
Innan den nya Kassalagen infördes var manipulerade kassaregister snarare regel än undantag.
– Det var ett försäljningsargument, de gick knappast att sälja annars, säger Mikael Persson som
uppskattar att nio av tio kontrollerade register var manipulerade från leverantören."

Stig Wiklund
Textruta
(Bifogar några bilder hämtade från knallens verklighet.)
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(Källa: Tidningen Torg och Marknadsnytt)

Kassaregistertillverkare vars uppgift är att tillverka och sälja så många kassaregister som möjligt har
uppdraget att certifiera kassaregister genom att lämna en tillverkardeklaration med tillhörande
testprotokoll till skatteverket, något som kan ifrågasättas när det gäller kassaregister till torg- och
marknadshandeln och deras speciella problem med verksamhet i utomhusmiljö. Skatteverket
kontrollerar inte sanningshalten i lämnade tillverkardeklarationer med tillhörande testprotokoll och
därför är det viktigt att även certifieringen av kassaregister för utomhusbruk utförs av någon opartisk.

Godkänt kassaregister döms ut
Det hände en kvinna i Västerbotten. Hon och alla andra med samma sorts kassaregister fick 10 dagar
på sig att köpa nytt eller uppdatera, annars blir det böter om skatteverket kommer på besök.
Leverantören tar inget ansvar för detta fel, utan kunderna får stå för kostnaderna. Alla modeller går ej
heller att uppdatera.

Kassafusk gav fängelse
Sju av 18 åtalade i kassafuskhärvan med centrum i Sundsvall dömdes till fängelse, bland dem två
representanter för kassaleverantören. Domarna föll i juli 2012.

Garantier behövs för att säkerställa knallens möjlighet att fortsätta sin verksamhet.
Om det som skatteverket och regeringen hävdar skall tas på allvar och ligga till grund för en
lagändring så måste för rättssäkerhetens skull föreskrivas att en garanti från säljaren (av kassaregister,
kontrollenhet och/eller kvittoskrivare) ska finnas om enhetens livslängd.
Att: om ett tidigare godkänt kassaregister döms ut så åligger det försäljaren av registret att på egen
bekostnad se till att det ersätts med ett nytt, eller att befintligt register åtgärdas så det godkänns av
skatteverket. Fram tills ett av skatteverket godkänt register kan tas i bruk ska försäljning få ske utan
registrering i kassaregister.
Att: om någon av enheterna slutar att fungera under enhetens angivna livslängd så skall enheten
ersättas mot en ny eller återställas i brukbart skick på säljarens bekostnad.
Att: om någon av enheterna slutar att fungera under enhetens angivna livslängd så får försäljningen
fortgå utan registrering i kassaregister tills det att registrering av försäljning kan återupptas.
Att: det totala priset inte får överstiga det angivna "stabiliserade priset på ca 6000 kronor" och att
livslängden inte får understiga 7 år. (Priset och livslängden åberopas av regeringen i Lagrådsremissen 7.4)

Det är av yttersta vikt att torg- och marknadshandlarna med sin jämförelsevis låga omsättning och
vinst hålls skadelösa och kan fortsätta sin försäljning vid driftstörningar.

Ett stålbad för den svenska knallekåren.
Antalet knallar som reser på landets marknader nästan halveras och antalet marknader
minskar med 20 % visar en undersökning.
En undersökning som gjordes av tidningen Torg och Marknadsnytt visar att 45% av dom 867 knallar
som svarat kommer att sluta om gällande undantaget för torg och marknadshandel tas bort, och 31%
vet inte hur dom kommer att göra.
En annan undersökning av samma tidning hos marknadsarrangörer visar att av 155 svar som avser 275
marknader så kommer 21% att sluta om knallekåren halveras. 32% svarade att det blir verksamhet i
mindre omfattning, och 19% vet ej hur dom kommer att göra. 32% kommer att sakna el på
marknaden, och 36% kommer att höja avgiften enlig undersökningen.

Kassaregister krävs för svenska torg och marknadshandlare, men inte för utländska
näringsidkare.
Om den nya lagen klubbas av Riksdagen så tvingas de svenska torg och marknadshandlarna att alltid
registrera sin försäljning i ett certifierat kassaregister. Men det gäller inte för de utländska
näringsidkare som gästar Sverige.
Ivrigt påhejade av Svensk Handel och den bofasta handelns blomsterorganisation har olika förslag
förts fram för att begränsa den ambulerande handelns existens.



I början av -80 talet ville man totalförbjuda markupplåtelse åt "tillfällig handel".
Senare, och pressade av den bofasta handeln, hotade många kommuner i landet att helt stänga eller
kraftigt reglera torghandeln.
I en utredning över den allmänna ordningsstadgan föreslogs även att kommunerna skulle få rätt att
bestämma över såväl varusortiment på torget och vilka tider handeln skulle få bedrivas.
Sedan har jakten på den ambulerande handeln bedrivits kontinuerligt i olika former för att begränsa
deras existens, inte minst genom återkommande beskyllningar om svarthandel och illojal konkurrens.
Och nu anklagas torg och marknadshandeln även för att förorsakar butiksdöd och arbetslöshet, något
som knappast kan ledas i bevis.

Rolf Persson, ordförande för Blomsterbranschens riksorganisation, säger till Dagens Handel att
konsekvenserna är förödande: Drygt 200 butiker av Sveriges totalt 1 500 har fått lägga ner sedan
kassalagen började gälla säger Rolf Persson, och menar att vissa torg- och marknadshandlare dumpat
priser till en nivå som slår ut blomsterbutikerna.
Det påstås i Dagens Handel att om ingen lagändring sker förrän den första januari 2013 beräknas
ytterligare 400 blomsterbutiker försvinna och momsbortfallet öka till 400 miljoner kronor per år
eftersom även större butiker drabbas.
Det skulle innebära att varje butik av de 400 som nu läggs ner (det blev ju ingen lag före januari 2013)
har en genomsnittlig försäljning på 5 miljoner? Något underlag som bekräftar påståendet har aldrig
redovisats. Och skulle det vara sant, så ersätts den minskade försäljningen med största sannolikhet av
en ökad försäljning i de varuhus och andra bofasta butiker som numera säljer blommor.

Den konkurrens som torghandeln står för är försumbar jämfört med den uppsjö av försäljningsställen
av blommor som finns på varuhus och livsmedelsbutiker, något som starkt måste påverka
blomsterbutikernas situation. Att situationen blev katastrofal då försäljningen skulle registreras i ett
certifierat kassaregister kan tyda på att en viss handel med blommor inte har redovisats tidigare.
Även blomförsäljningen på många av landets torg har upphört. Vilket kan bero på den ökade
konkurrensen från landets varuhus och livsmedelsbutiker.

Svarta blommleveranser från Holland?
Att på det sätt som skett, hävda att mängder av lastbilar från Holland (flygande holländarna) kommer
till Sverige och förser torg och marknadshandeln med svarta blommor kräver ett tillrättaläggande.
Sanning är att dom kör leveranser med blommor till svenska butiker.
I kampanjen att påvisa illojal konkurrens från torg- och marknadshandeln undanhölls den
informationen.
Dessutom anklagar den torghandeln med påståenden som fler gånger saknar trovärdighet och sanning,
och kampanjen har sannolikt bidragit till det nya lagförslaget från regeringen, som innebär krav på
kassaregister för endast svenska näringsidkare som bedriver handel på torg och marknader. Något krav
på att utländska näringsidkare skall ha kassaregister finns inte i det nya lagförslaget.
Förutom beaktande av de praktiska problem som det nya lagförslaget skulle innebära för torg och
marknadshandeln så borde regeringen inte föreslå lagändringar som innebär krav på kassaregister för
endast svenska näringsidkare och låta de utländska näringsidkarna undantas från kravet.

Lägre priser på torget utan att fuska
Det hävdas att en tredjedel av blomsterförsäljningen på torg och marknader sker svart, något som de
knappast kan leda i bevis.
Att butiker och arbetstillfällen har slagits ut inom blomsterhandeln sedan kassaregisterlagen trädde i
kraft ska bero på svarthandel med blommor på bland annat torgen. Det påstås vidare att om inte torg-
och marknadshandeln förses med kassaregister så hotas ytterligare 400 butiker och 2000
arbetstillfällen. Jag tror dock att bortfallet i blomsterhandeln är ett bevis på att det tidigare har fuskats
med redovisningen. Blomsterhandlaren på torget med sitt annorlunda koncept kan hålla lägre priser
utan att behöva fuska.

Tomer
Textruta
 

Tomer
Textruta
(Exempel på publicerade påståenden finns i bilaga 1 och 2) 
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Euroflorist tar ut avgifter från sina medlemmar
Butikernas avgifter för medlemskap i euroflorist, interflora och liknande organisationer är inte gratis.
Någon sådan belastning har inte torg- och marknadshandeln i all sin enkelhet.
Deras avsaknad av sådana och andra kostsamma engagemang med mera gör förmodligen att de kan
hålla ett lägre pris på sina blommor utan att fuska.
Varje blomsterbutik är fristående, men exempelvis är en medlem i euroflorist, förutom en årlig
medlemsavgift, även skyldig att betala en fast månadsavgift samt avgifter som baseras
på värdet av de beställningar som kommer från det gemensamma beställningssystemet.
De som levererar till Fonus får dessutom se till att ha en dator i butiken samt köpa ett särskilt
orderprogram från euroflorist.
Enligt det senaste avtalet med Fonus i mars 2011 får endast ett fåtal av euroflorists 900 medlemmar nu
ta emot beställningar av begravningsblommor från Fonus. Det blir ett stort avbräck för många butiker.
Begravning är det du tjänar pengar på berättar blomsterhandlare i sydsvenskan.
Det påverkar även utbudet av blommor som butikerna kan ha. Sortimentet styrs delvis av de
ombudsregler som medlemmarna i euroflorist omfattas av.

Svarta affärer inte orsak till lägre priser
Torg- och marknadshandeln har inga sådana problem, många är egna odlare, vilket märks framförallt
på våren. Förmodligen är de också betydligt bättre på sina inköp än den bofasta handlaren kan vara
med sitt medlemskap i olika organisationer och deras villkor. Med några färre undantag så är också
sortimentet betydligt smalare på torget jämfört med det du hittar i butiken. Att det är billigare på torget
med blommor behöver inte bero på svarta affärer, men det passar bra att påstå det i försöken att
upphäva torg- och marknadshandelns undantag i kassaregisterlagen.
Vi får hoppas att regeringspartierna och de rödgrönas uttalanden inför valet står fast, nämligen med ett
fortsatt undantag från kassaregisterlagen för torg- och marknadshandlare. Krav på kassaregister slår ut
den lilla torghandlaren och skapar inga nya embryon till egna företagare.

Illojal konkurrens med sockervadd?
Skatteverket och regeringen hävdar att syftet med kassaregister är att bland annat skydda seriösa
företagare mot illojal konkurrens.
Att knallarna sysslar med illojal konkurrens och svarthandel har blivit något av ett mantra hos våra
belackare. Tillsammans med skatteverket kräver de att torg och marknadshandelns undantag från
kravet på kassaregister ska upphävas.
Nåväl...må så vara. Men under förutsättning att det alltid fungerar och inte innebär orimliga
investeringar och merkostnader i relation till den vinst verksamheten genererar.
Än så länge existerar dock en sådan förutsättning bara i vissa medborgares fantasi.

Illojal konkurrens anförs som ett argument för att torg och marknadshandelns undantag ska upphävas.
Kan den som säljer sådana varor som butikerna inte har anklagas för att bedriva illojal konkurrens
därför att försäljningen inte registreras i ett kassaregister? Naturligtvis inte, men ändå ska kassaregister
användas med just den motiveringen.
Vilken bofast handlare bedriver ett tivoli illojal konkurrens mot?
En hantverkare som erbjuder sina egna tillverkade varor, bedriver han/hon illojal konkurrens mot
någon? Nej knappast, det finns ju ingen annan som har dessa varor.
På marknader finns det gott om exempel på knallar som säljer varor som inte existerar hos den bofasta
handeln. I vilken butik går Du in i och köper gasfyllda ballonger? Eller sockervadd?

Girighet och tvivelaktig lobbying från den bofasta handeln tycks vara något som skattemyndigheten
och regeringen har lyssnat på när man nu ställer krav på att även torg och marknadshandeln ska
registrera sin försäljning i kassaregister.
Vem annan än skattemyndigheten och regeringen lyssnar till blomsterhandelns påstående att 250-300
blomsterbutiker ska ha slagits ut och att cirka 1000 personer därför har förlorat sina jobb på grund av



att torg och marknadshandeln är undantagna kravet på kassaregister?
Tillåt mig att tro att det kan bero på helt andra saker.

Vi får hoppas att riksdagen för rättssäkerhetens skull kräver ett mer sakligt, trovärdigt och verifierat
underlag till sitt beslut, och att den försäkrar sig om vilka konsekvenser en ny lagstiftning kan få för
landets torg och marknadshandel, och tar i beaktande betydelsen av de arbetstillfällen och intäkter
verksamheten genererar, det senare inte minst till hjälporganisationer och de idrottsföreningar som
engagerar våra barn.

Med beaktande av ovanstående redogörelse, information och synpunkter så är det angeläget, även för
rättssäkerhetens skull och torg- och marknadshandelns överlevnad, att en utredning tillsätts som tar
hänsyn till knallens verklighet och fastställer:
Vad som är torg- och marknadshandel.
Vilken opartisk som ska certifiera kassaregister med kvittoutskrift för utomhusbruk.
Att försäljning får fortsätta då kassaregister eller kvittoutskrift slutar att fungera.
Att ett av skatteverket godkänt kassaregister med tillhörande kvittoskrivare som döms ut skall ersättas
med ett nytt och godkänt sådant på registerleverantörens bekostnad och att försäljning får fortgå utan
registrering tills så har skett.
Att priset för registret ej får överstiga de aktuella 6000 kronorna inklusive moms för knallen, om priset
mot förmodan överstiger det beloppet betalar staten mellanskillnaden.
Att staten anvisar vilka register och kvittoskrivare som ska användas.
Att reglerna ska gälla alla som bedriver handel på torg, festivaler eller marknader.
Att beloppet man får sälja för under ett kalenderår utan krav på kassaregister fastställs, och att
skatteverkets nuvarande tillämpning av årsbasis tas bort.
Att den av skatteverket anvisade utrustningen skall klara den för utomhus klassade elsäkerheten IP44,
sista siffran 4 betyder att ansluten elutrustning ska tåla strilande vatten ur alla vinklar.

Vänligen
Stig Wiklund
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