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Stärk och utveckla handeln i hela Lunds kommun
En stark handel är en grundbult i varje kommuns utveckling, så även i Lund. Handeln bidrar till
service till medborgarna, fler arbetstillfällen, en starkare besöksnäring och tillväxt i hela
kommunen. Flera kommuner runt om i landet har tagit fram en kommunal handelspolicy för att
tydliggöra och stärka handelns roll i kommunen. Detta tycker vi att det är hög tid att Lunds
kommun också gör.
En handelspolicy är ett sektorprogram som redovisar kommunens förhållningssätt till handel.
Vid planering och i andra konkreta tillämpningar ska policyn vägas mot andra intressen vad
gäller till exempel trafikplanering och annan stadsutveckling. Ett behov av sådan här policy har
lyfts av handlare i Lunds kommun tidigare för att tydliggöra vilka förväntningar de kan ha på
kommunen, samt vilket ansvar kommunen tar gentemot dem.
Det är av yttersta vikt att såväl handlarna som andra intressenter involveras i framtagandet av
handelspolicyn. I arbetet måste generella principer för hela kommunen slås fast, liksom hur vi
kan utveckla handeln i kommunens olika orter och centra. Det krävs olika specifika åtgärder
och principer för att utveckla handeln i stadskärnan respektive för att utveckla handeln i till
exempel Genarp eller Klostergården – därför måste en handelspolicy skapa förutsättningar för
att Lunds kommun ska vara beredd till bådadera.
Runt om i landet finns det många exempel på lyckade handelspolicy. Ett exempel som ofta lyfts
fram är Linköpings handelspolicy. Det finns säkerligen fler och Lunds kommun bör hämta
inspiration från framgångsrika exempel i dessa kommuner. Dialog behöver också föras med
den nationella organisationen Svensk handel. Men viktigast är sannolikt dialogen med de lokala
aktörerna. Här är både Handelsföreningen i Lund och företrädare för handeln i tätorterna utanför
staden viktiga att arbeta tillsammans med i framtagandet av policyn.
Ska vi ha en levande och stärkt handel i hela kommunen behöver vi fastslå gemensamma
principer för hur det ska lyckas.
Därför föreslår Socialdemokraterna kommunfullmäktige besluta:
att

uppdra åt kommunstyrelsen, i samråd med berörda kommunala nämnder och bolag
samt relevanta intresseföreningar och aktörer, att ta fram en handelspolicy för Lunds
kommun.
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