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§ 25
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Magasin till hushållen 2017
Bakgrund
Mjölby kommun har under 2016 givit ut två stycken Magasin till alla
hushåll i Mjölby kommun dels för att nå ut med samhällsinformation till
våra medborgare och samtidigt stärka varumärket Mjölby kommun.
Sammanfattning
Under 2017 vill Tillväxtkontoret fortsätta med denna marknadsaktivitet med
utgivning under mars månad för att sedan utvärderas för en bedömning om
ett eventuellt fortsättande. Utvärderingen ska ske av studenter vid
universitet. Tycker medborgarna att det här är en bra kanal att ta del av vad
som händer i kommunen vill Tillväxtkontoret att Magasinet ska bli en
permanent och del i kommunens marknadskommunikation.
Beslutsunderlag
Missiv
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Magasin till samtliga hushåll i Mjölby kommun godkänns.
2. Kommunstyrelsen anslår 175 000 kronor för produktion och
distribution till ett magasin under våren 2017.
3. Anslaget finansieras från kommunstyrelsens oförutsedda medel.
___
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Kommunstyrelsen

Magasin 2017 till alla hushåll i Mjölby kommun
Bakgrund
Mjölby kommun har under 2016 givit ut två stycken Magasin till alla
hushåll i Mjölby kommun dels för att nå ut med samhällsinformation
till våra medborgare och samtidigt stärka varumärket Mjölby
kommun.
Sammanfattning
Under 2017 vill Tillväxtkontoret fortsätta med denna
marknadsaktivitet med utgivning under mars månad för att sedan
utvärderas för en bedömning om ett eventuellt fortsättande.
Utvärderingen ska ske av studenter vid universitet. Tycker
medborgarna att det här är en bra kanal att ta del av vad som händer i
kommunen vill Tillväxtkontoret att Magasinet ska bli en permanent
och del i kommunens marknadskommunikation.
Beslutsunderlag
Missiv
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Magasin till samtliga hushåll i Mjölby kommun godkänns.
2. Kommunstyrelsen anslår 175 000 kronor för produktion och
distribution till ett magasin under våren 2017.
3. Anslaget finansieras från kommunstyrelsens oförutsedda
medel.
___
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