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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2013.201
Datum:
Kommunchef Björn Järbur
E-post: bjorn.jarbur@ale.se
Kommunstyrelsen

Tråkigt och nedgånget Bohus centrum
Eleverna på Bohusskolan har motionerat om hur kommunen bör stödja en utveckling av handeln
vid Bohus centrum.
Kontakter har genomförts med aktuella fastighetsägare som ser över möjligheterna.
I nuläget finns inga möjligheter att stödja enskilda näringsidkare utöver de generella insatser som
alla företagare kan nyttja.
Förvaltningens förslag är att motionen avslås.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen

Björn Järbur
Kommunchef
Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande, .
Motion från eleverna på Bohusskolan

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Ungdomsfullmäktige

För kännedom
KF:s presidie
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Eleverna på Bohusskolan har inlämnat en motion där man föreslår att kommunen skall stötta
utvecklingen av Bohus centrum genom att lämna starta eget bidrag till nya företagare som etablerar
sig i Bohus centrum. Man vill att handelns utbud skall vara bredare än Netto och apoteket.
Motionen accepterades efter ett särskilt beslut i Ungdomsfullmäktige att skolor hösten 2013 kunde
inkomma med motioner senare än normalt.

Samråd/samverkan
Samverkan om utvecklingen av Bohus centrum har genomförts både med Alebyggen och med
Rikshem som är fastighetsägare vid Bohus centrum.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att tillväxten i kommunen framförallt skall koncentreras till
Älvängen och Nödinge. Kommunens resurser satsas på att ta fram fördjupade översiktsplaner och
detaljplaner för dessa orter.

Förvaltningens bedömning och motivering
Utveckling av affärscentrum är i första hand en angelägenhet för den kommersiella marknaden.
Det är dock i kommunens intresse att orterna i kommunen utvecklas positivt. Kommunen har
därför haft kontakter med berörda fastighetsägare för att undersöka möjligheterna till nya
satsningar i anslutning till befintlig verksamhet och byggnation vid Bohus centrum.
Fastighetsägarna är inte avvisande men det finns i dagsläget inga konkreta planer på hur en
utveckling skall ske.
Det är inte möjligt att stödja enskilda näringsidkare på annat sätt än genom de generella
stödåtgärder som finns genom nyföretagarcentrum och lotsgruppen. Förvaltningens bedömning
blir därför att motionen bär avslås.
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