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Kommunstyrelsen

§65
Ny handelspolicy för Motala kommun(14/KS 0157)
Sammanfattning
Behov av att revidera handelspolicy för Motala kommun har uppstått då fastighetsägaren vill
utveckla fastigheten Luxor 7 med handel. Med anledning härav har kommunen tagit hjälp av
Handelns utredningsinstitut, HUI, som gjort en konsekvensanalys av hur detta påverkar andra
handelsområden. I sin rapport rekommenderar HUI att vid ett ställningstagande för utökning
med handel i Luxor 7 att kommunen vidtar åtgärder avseende handeln i allmänhet och Motala
centrums utveckling i synnerhet. Mot bakgrund av HUI:s rapport bedömer Gemensam
ledningsförvaltning (GLF) att det finns en tillväxtpotential i att stärka handeln som näring i
Motala. Förslaget är att tydliggöra detta i en ny handelspolicy och därvid även tillåta handel i
begränsad omfattning i Luxorområdet.. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslag
till handelspolicy till handelns intressenter, de politiska partierna i kommunfullmäktige samt
samhällsbyggnadsnämnden. Remisshanteringen har bl.a inneburit att styrdokumentet
kompletterats med en inriktning för fortsatt arbete för att öka den lokala e-handeln.

Förslaget till handelspolicy har främst bäring på resultatmål ”ett företagsklimat i toppklass”.
Resurser för genomförande av policyn ska beaktas i beredning av MoR och verksamhetsplan
för 2020 och framåt. Arbetet med handelspolicyn följs upp i samband med delårsrapporter
och bokslut.
Beslutsunderlag
 14/KS 0157-035 Tjänsteskrivelse ny handelspolicy för Motala kommun
 14/KS 0157-036 Handelspolicy
 183977 14/KS 0157 Remissvar handelspolicy
 14/KS 0157-026 Utredning sällanköpsvaror Motala 2018
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
1 Ny handelspolicy för Motala kommun godkänns.
2 Policy för handel och etablering upphör att gälla som styrdokument.

Kommunstyrelsens beslut
1 Gemensam ledningsförvaltning ges i uppdrag att i samverkan med handelns intressenter
arbeta enligt beskriven planering för ökad handel och centrumutveckling.

Behandling är ärendet
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Under överläggningen yttrar sig Kenneth Söderman, Elias Georges, Johnny Karlberg och
ordföranden.
Ordföranden föreslår att beslutsförslaget i kommunstyrelsens beslut "Resurser för
centrumutveckling 1 mkr beaktas i beslut om tilläggsbudget 2019" stryks i sin helhet, vilket
styrelsen inte har några invändningar emot.
Expedieras till
KF, Utvecklingschef, Ledningscontroller
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