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Mjölby City i Samverkans ansökan om årligt bidrag - Information
Information
Mjölby city i samverkan har lämnat in en ansökan om ett extra bidrag till
föreningen.
Vid behandling av ärendet i kommunstyrelsen ska ordförande samt
verksamhetsledare i Mjölby city i samverkan bjudas in.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att informationen noteras till protokollet.
___
Beslutet skickas till
Näringslivsavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen

Mjölby City- ansökan om extra utbetalning
Bakgrund
Mjölby City i Samverkans medlemmar består av Mjölby Kommun,
fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse och
deltagande i verksamheten genom att:
-Marknadsföra och utveckla Mjölby tätort via samverkan mellan
medlemmarna och andra intressenter. Verksamheten ska syfta till att
utveckla Mjölby till en attraktiv mötesplats och handelsstad.
-Skapa goda förutsättningar för att driva näringsverksamhet samt att
leva och bo i Mjölby.
-Ett övergripande mål är att Mjölby ska erövra titeln – Årets
Stadskärna.
-Medlemmarna deltar i verksamheten ekonomiskt, personellt,
materiellt och på annat sätt för att bidra till att uppnå föreningens mål
och syfte.
- Sedan 2010 har Mjölby City erhållit 250 000 kr i ett årligt
verksamhetsstöd
Sammanfattning
I december 2015 ansökte Mjölby City om ett extrastöd om 125 000
kr, utöver den grundfinansiering på 250 000 kr som årligen utbetalas.
Detta på grund av en stor arbetsbelastning. Ansökan 2016 avser
samma belopp som 2015.
Under 2016 har Galleria Kvarnen fått en ny ägare i Valad Europe AB
som i grunden har ändrat förutsättningarna för Cityföreningens arbete.
Den nya ägaren har framfört att man inte vill gå in med samma
ekonomiska stöd till Cityföreningen som tidigare. Det gör att
föreningen får andra ekonomiska förutsättningar. Dels på grund av
uteblivit stöd från den nya centrumägaren och dels på grund av att
medlemmarna då troligtvis inte väljer att prioritera sitt medlemskap i
föreningen på samma sätt som tidigare. Om näringsidkarna i gallerian
prioriterar bort sitt medlemskap i Cityföreningen blir medlemsantalet
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så kraftigt reducerat att det blir svårt att motivera kommunens
framtida ekonomiska åtagande i densamma.
Mjölby kommun uppmanar Mjölby City att, tillsammans med
näringsidkare i och utanför gallerian, att under 2017 ta fram en
verksamhetsplan som beskriver ett nytänkande kring föreningens
inriktning, organisation, samverkan, finansiering och uppföljning.
Denna reviderade Verksamhetsplan bör kommuniceras och
presenteras för Näringslivskontoret senast 30 maj 2017.
Verksamhetsplanen måste vara förankrad hos Mjölby kommun,
Näringslivskontoret, för att ett fortsatt grundstöd ska kunna utbetalas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att bifalla Mjölby Citys ansökan om extrastöd om 125 000 kr för
verksamheten 2017.
att grundstödet om 250 000 kr efter 2017 utbetalas efter att den
reviderade verksamhetsplanen har godkänts av
Näringslivkontoret.
att medlen tas ur Kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.
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