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KS/2018:228

Medborgarförslag affärsverksamhet i Gallerian - svar
Bakgrund
Inga-Lill Eriksson har lämnat in ett medborgarförslag som har skickats till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Medborgarförslag godkändes av
kommunfullmäktige § 119/2018-08-28.
Sammanfattning
Förslagsställaren har beskrivit ett förslag om att affärskedjan Clas Ohlsson skulle
etablera sig i Gallerian. Samtliga större affärskedjor söker sina etableringar utifrån
varje företags affärsplan och Mjölby kommun kan inte ålägga något företag att
etablera sig i kommunen. Mot ovan bakgrund är det tyvärr inte möjligt för
kommunen att föreslå vilka affärskedjor som ska etablera sig i kommunens lokaler
även vi i sak kan tycka att det är en bra idé.
Förslagsställaren föreslår att Mjölby kommun ska ta tillbaka tomten med de ej
färdigställda radhusen på Kungsvägen för att använda tomten till annan
verksamhet. Mjölby kommun har inte ägt tomten och det finns ett bygglov beviljat
för byggnation av radhus.
Mjölby kommun har mot ovan bakgrund inga möjligheter att påverka
byggnationen på tomten eller att använda tomten till annan verksamhet då tomten
är i privat ägo.
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslagen.
Beslutsunderlag
Missiv
Medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslut § 119/2018-08-28
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslagen.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2018-10-16
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Handläggare

Carina Åsman
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Affärsverksamhet i Gallerian - svar
Bakgrund
Inga-Lill Eriksson har lämnat in ett medborgarförslag som har skickats till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Medborgarförslag godkändes
av kommunfullmäktige § 119/2018-08-28.
Sammanfattning
Förslagsställaren har beskrivit ett förslag om att affärskedjan Clas Ohlsson
skulle etablera sig i Gallerian. Samtliga större affärskedjor söker sina
etableringar utifrån varje företags affärsplan och Mjölby kommun kan inte
ålägga något företag att etablera sig i kommunen. Mot ovan bakgrund är det
tyvärr inte möjligt för kommunen att föreslå vilka affärskedjor som ska
etablera sig i kommunens lokaler även vi i sak kan tycka att det är en bra
idé.
Förslagsställaren föreslår att Mjölby kommun ska tillbaka tomten med de ej
färdigställda radhusen på Kungsvägen för att använda tomten till annan
verksamhet. Mjölby kommun har inte ägt tomten och det finns ett bygglov
beviljat för byggnation av radhus.
Mjölby kommun har mot ovan bakgrund inga möjligheter att påverka
byggnationen på tomten eller att använda tomten till annan verksamhet då
tomten är i privat ägo.
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslagen.
Beslutsunderlag
Missiv
Medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslut § 119/2018-08-28
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslagen.

___

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Missiv
Datum

Diarienummer

2018-10-16

KS/2018:228

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige för kännedom
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Affärsverksamhet i Gallerian - beredning medborgarförslag
Bakgrund
Inga-Lill Eriksson föreslår i ett medborgarförslag affärsverksamhet i Gallerian i
Mjölby samt förslag på hantering av den ej färdigställda tomten på Kungsvägen.
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av
kommunstyrelsen, efter samråd med berörda nämnder.
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterad 2018-08-20
Beredning medborgarförslag daterad 2018-08-22
Beslut
1.

Medborgarförslagen får ställas.

2.

Medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen efter
samråd med berörda nämnder.

__
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunchef
Kommunsekreterare kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

