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Samhällsbyggnadsnämnden

Aktualitetsprövning av handelspolicy för Linköpings
kommun
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad handelspolicy antas.
Ärende
Linköpings kommuns handelspolicy antogs av kommunfullmäktige 2007 och
är ett sektorprogram som redovisar kommunens förhållningssätt till handel.
Policyn aktualitetsprövades 2016. Efterföljande revidering har inneburit vissa
ändringar i förklarande texter, benämningar på stadskärna och innerstad,
uppdaterade kartor och begreppsförklaringar samt att ett avsnitt har lagts till
om handelstrender.
Handelspolicyns inriktningar som beslutades om 2007 har inte ändrats i
samband med revideringen. Det som har uppdaterats är begreppen som
används vid benämning av innerstaden och stadskärnan samt att det
geografiska området har uppdaterats till det som i utvecklingsplan för
Linköpings innerstad anges som den utvidgade innerstaden.
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Bilaga 1. Handelspolicy för Linköpings kommun
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Bakgrund
Linköpings kommuns handelspolicy antogs av kommunfullmäktige 2007 och
är ett sektorprogram som redovisar kommunens förhållningssätt till handel.
Analys av policyns aktualitet gjordes tillsammans med Nulink i februari/mars
2016. Handelspolicyns inriktningar som beslutades om 2007 har bedömts vara
fortsatt aktuella. Förslag till revidering av handelspolicyn togs fram i maj 2016
och togs upp i PLU i december 2016. City samverkan informerades i december
2016 och representanter för i-HUSET och Tornbygruppen informerades i
januari 2017.
Följande justeringar har gjorts i och med revideringen:


Förklarande texter har uppdaterats med aktuella begrepp.



Policyn hänvisar till översiktsplaner som arbetas med eller är antagna.



Det geografiska område som benämns som innerstad har uppdaterats
till att överensstämma med det som anges i utvecklingsplan för
Linköpings innerstad. Begreppet stadskärna finns fortfarande med men
begreppet city har tagits bort.



Kartor i policyns inledning har uppdaterats.



Vissa av begreppsförklaringarna har uppdaterats.



Ett nytt avsnitt har lagts till som beskriver fyra aktuella trender som
påverkar handeln i Linköping.



Dokumentet har anpassats till kommunens gemensamma mall för
policydokument.

Kommunala mål
Handelspolicyn kan kopplas till ett antal av samhällsbyggnadsnämndens mål i
verksamhetsplanen;
”Linköpings stadsdelar och kommunens tätorter ska utvecklas till levande och
integrerade stadsmiljöer med blandade boendeformer, daglig service och
bostadsnära verksamheter.”
Handelspolicyn bidrar med inriktningar som syftar till att säkerställa att bland
annat daglig service erbjuds i Linköpings stadsdelar.
”Linköpings innerstad ska upplevas som ett attraktivt och lättillgängligt
regionalt centrum för företagsutveckling, handel, kultur, möten och
besöksnäringen.”
Handelspolicyn ger inriktningar för utveckling av stadens handel.
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Samråd
Analys av aktualitet och mindre revidering av handelspolicyn har gjorts i
samråd mellan miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Nulink. Nulink
har särskilt lyft upp de handelstrender som beskrivits i kapitel 4. Information
om revideringen har skett vid möten med Citysamverkan, Linköping Handels
samt representanter för Tornbygruppen och i-HUSET.
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