
Till kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun.
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Förslag till beslut
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att
uppdra åt kommunstyrelsen att snarast tillsätta en arbetsgrupp som i sin tur bjuder in intressenter från
handel, restaurang, hotell, fastighetsägare och andra grupper som kan tänkas påverkas av de förändringar
motionen redogör för. Gruppens syfte och mål skall vara att utreda vilka åtgärder som är möjliga och
lämpliga att vidta tor att lindra och/eller torhindra de negativa följderna, enligt motionen, tor Sundsvalls
kommun och näringsliv.

Bakgrund

Handeln i Sundsvall sysselsätter över 3 200 personer, som är direkt anställda i butiker. Den sam lade
omsättningen för handeln i Sundsvall räknas till ett flertal miljarder kronor. Till detta kommer diverse
service och lokala inköp. Det är alltså en betydande del av Sundsvalls skatteintäkter som skapas utifrån
våra årsfasta handlare.

En bidragande orsak till handelns framgångar är med stor säkerhet Ikeas etablering i Sundsval1. Ikea har
tillresande kunder från ett område som sträcker sig ända upp till Norrbotten. Dessa handlar inte bara på
Ikea utan besöker även andra butiker och näringsställen i staden.

Nu pågår byggnation av ett nytt lkea-varuhus i Umeå. Det komrner, naturligtvis, att påverka Ikea i
Sundsvall negativt, med en stor förlust av kunder. En konsekvens blir då att många arbetsställen drabbas
negativt och många arbetstillfällen kommer att försvinna från Sundsval1. En stor del av de butiksanstälIda
är dessutom unga och behöver kanske söka sig till andra orter för att hitta liknande arbeten. Det är en
oroande utveckling som vi redan nu kan se och behöver torbereda oss för.

Förslag
Folkpartiet vill därför att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast
tillsätta en arbetsgrupp från kommunen som i sin tur får i uppdrag att bjuda in tänkbara intressenter och
representanter från handel, restaurang, hotell, fastighetsägare och andra grupper som kan tänkas påverkas
av förändringarna. Gruppens syfte och mål skall vara att utreda vilka åtgärder som är möjliga och
lämpliga att vidta för att lindra och/eller torhindra de negativa följderna, enligt ovan, tor Sundsvalls
kommun och näringsliv.
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Lars Holmgren (FP)
Ledamot

Arne Engholm (FP)
Ledamot

Stefan Fall< (FP)
Gruppledare


