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Mjölby city, ansökan om utökat verksamhetsbidrag 2018
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 200 000 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. En ansökan om samma stöd beviljades i
december 2016. Ansökan 2017 avser samma belopp som de tidigare två
åren.
Under 2016 fick 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 så kraftigt reducerat att det blir svårt att motivera
kommunens framtida ekonomiska åtagande i densamma.
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fortsättning § 186
Mjölby kommun uppmanade under 2016 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. Detta för att
säkerställa en hållbar och långsiktig finansieringsmodell. En utredning
gjordes under våren 2017, tillsammans med de övriga föreningarna, där ett
förslag kring en fördjupad föreningssamverkan togs fram men Mjölby City
valde att stå utanför det presenterade förslaget.
Beslutsunderlag
Missiv 2017-11-08
Ansökan från Mjölby City
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
___

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Mjölby City
Akten
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Kommunstyrelsen

Mjölby City extra anslag 2017
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. En ansökan om samma
stöd beviljades i december 2016. Ansökan 2017 avser samma belopp
som de tidigare två åren.
Under 2016 fick 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
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föreningen på samma sätt som tidigare. Om näringsidkarna i gallerian
prioriterar bort sitt medlemskap i Cityföreningen blir medlemsantalet
så kraftigt reducerat att det blir svårt att motivera kommunens
framtida ekonomiska åtagande i densamma. Mjölby City beviljades
extra anslag både under 2015 och 2016 för att klara den omställning
som de nya ägarförhållandena i Gallerian innebar.
Mjölby kommun uppmanade därför Mjölby City att, tillsammans med
näringsidkare i och utanför gallerian, att under 2017 ta fram en
verksamhetsplan som beskriver ett nytänkande kring föreningens
inriktning, namn, organisation, samverkan, finansiering och
uppföljning. Detta för att säkerställa en hållbar och långsiktig
finansieringsmodell. En utredning gjordes under våren 2017,
tillsammans med de övriga föreningarna, där ett förslag kring en
fördjupad föreningssamverkan togs fram men Mjölby City valde att
stå utanför det presenterade förslaget. Bedömningen är att Mjölby City
har haft 2015 och 2016 på sig att hantera omställningen till nya
ägarförutsättningar i Gallerian och att det för 2017 kan ifrågasättas om
skäl finns till att fortsätta med det extra anslaget. Förhoppningen är
dock att Mjölby City från 2019 kommer att ingå i den nya
föreningssamverkan och på så sätt få sin finansiering.
Kommunstyrelsen kan överväga att medge extra anslag för 2018 en
sista gång.
Beslutsunderlag
Missiv 2017-11-08
Ansökan från Mjölby City
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Mjölby City extra anslag
om 125 000 kr för 2017/ 2018.
2. Medlen ska belasta Kommunstyrelsens ofördelade medel.
___
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Ekonomiavdelningen
Mjölby City
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning
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