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Avtal om driftsstöd för lanthandel
Sammanfattning
Önnebo Lanthandel KB ansöker om fortsatt driftstöd och förlängning av
nuvarande avtal som löper ut den 30 juni 2019.
Avtalet gäller för en tidsperiod av fem år.
Lanthandeln fyller en viktig funktion för många i glesbygden och kommunen bör
därför fortsätta att lämna driftsstöd. Avtalsperioden gäller 2019-07-01 – 2024-06-30
och är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas med kontinuitet
och för att eventuella investeringar ska kunna ske.
Arbetsutskottet gör en justering av § 3 i avtalet vilket innebär att Önnebo
Lanthandel KB istället för varje kvartal ska varje halvår till kommunen överlämna
av bolaget upprättad resultat- och balansräkning, vilket godkänts av revisor.
Beslutsunderlag
Avtal om driftsstöd för lanthandel 2019-06-03
Avtal om driftsstöd
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen
1

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal om fortsatt
driftstöd till Önnebo Lanthandel KB från den 1 juli 2019 till och med den
30 juni 2024.

___

Beslutets skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 2019:176

Avtal om driftsstöd
Mellan Mjölby kommun, 595 80 Mjölby och Önnebo Lanthandel Kommanditbolag,
969634-0828, Västra Harg, 595 91 Mjölby, har följande driftavtal träffats:

§1
Önnebo Lanthandel KB förbinder sig att driva livsmedelsbutik i Önnebo med ett
öppethållande om minst sju timmar per dag måndag till och med fredag samt minst
tre timmar på lördagar. Verksamheten ska drivas i enlighet med god affärssed.

§2
Ersättning 2019 är 351 468 kronor
Bidraget ska varje år justeras med hänsyn tagen till konsumentindex. Justering sker
i januari månad varje år.
Basmånad är oktober 2019. Justering sker varje år med början i januari 2020 varvid
förändringen i konsumentprisindex mellan oktober 2018 och oktober 2019 beaktas.
Bidraget ska utbetalas månadsvis i förskott

§3
Önnebo Lanthandel KB ska varje halvår till kommunen överlämna av bolaget
upprättad resultat- och balansräkning, vilket godkänts av revisor.
Vidare ska bolaget till kommunen årligen överlämna upprättad och fastställd
årsredovisning.

§4
Avtalet gäller tiden 2019-07-01 – 2024-06-30. Uppsägning av avtalet ska ske
skriftligen minst sex månader före avtalstidens utgång i annat fall är avtalet förlängt
med ett år för varje gång.
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Detta avtal ersätter tidigare avtal
§5
Avtalet får inte överlåtas till annan utan kommunens skriftliga medgivande. Vid en
eventuell konkurs upphör avtalet omedelbart att gälla.
Avtalet har upprättats i två originalexemplar, varav parterna tagit var sitt.

Mjölby den

/

2019

Mjölby kommun
Kommunstyrelsen

Önnebo Lanthandel KB

_______________________ _______________________ ______________________
Cecilia Burenby
Dag Segrell
Tord Carlsson
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