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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2017-02-01

KS/2015:220

Handläggare

Annelie Ahlström
Tfn 0142-859 03

Kommunstyrelsen

Översyn av organisationen av byalagsgrupper och orters
representation
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen fick vid kommunstyrelsens
sammanträde § 161/2015-06-17 ett uppdrag att ge kommunchefen i
uppdrag att se över organisationen av byalagsgrupper och orters
representation.
Sammanfattning
Våren 2001 startade Mjölby kommun lokala utvecklingsgrupper runt
om på landsbygden: Idag är det 10 aktiva grupper.Västra Harg, Sya,
Normlösa, Skeppsås, Vallerstad, Väderstad, Hogstad, Hjärtat i
Mantorp, Bjälbo och Kolstad byalag som kommunen har ett bra
samarbete med.
Utvecklingsgrupperna tar upp frågor utifrån varje orts behov, vilket
resulterar i en rad olika åtgärder. Behov och önskemål som gagnar
invånarna.
Upplägget har under åren varit besök hos grupperna vartannat år med
besök av kommunchef och KSAU och vartannat år bjuds alla byalag
in till kommunen för diskussioner om mer övergripande frågor, och
vid dessa möten bjuds personer med spetskompetens in från
kommunens förvaltningar om behov finns.
Årligen arrangeras också en träff för enbart ordförande i gruppen.
Byalagen/utvecklingsgrupperna har möjlighet att förbereda frågor och
få svar samt få information om vad som händer just på deras ort.
Datum för besök hos byalagen/utvecklingsgrupperna är bokade för
2017 och det blir fyra besök på våren och fyra besök på hösten.
Beslutsunderlag
Missiv 2017-02-01
Kommunstyrelsens beslut § 161/2015-06-17
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

2017-02-01

KS/2015:220

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tackat för rapporten och anser att uppdraget utfört.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
kommunchef

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

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

Internetadress
Ba
www.mjolby.se
79
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

§ 161

Sammanträdesdatum

Sida

2015-06-17

1 (1)

KS/2015:220

Extra bygdemedel till utvecklingsgrupperna
Bakgrund
Utvecklingsgrupperna som idag är 11 stycken (Bjälbo, Hogstad, Kolstad, Mantorp,
Normlösa, Skeppsås, Sya, Vallerstad, Väderstad, Västra Harg och Östra Tollstad)
och har idag kommunal-regional bygdepeng på 6.000 kronor/grupp.
4.000 kronor av dessa finansieras av Länsstyrelsen och Region Östergötland, de
återstående 2.000 kronor finansieras av Mjölby kommun.
Utvecklingsgrupperna har idag fasta kostnader till bank och hemsida och anser att
bygdepengens effekter till stor del uteblir.
Förslaget är att öka utvecklingsgruppernas möjlighet med utvecklingsarbetet på
respektive ort och ge ytterligare kommunalt ekonomiskt bidrag med 2.000
kronor/utvecklingsgrupp.
En översyn bör göras av kommunchefen för att se över organisering av
byalagsgrupper och orters representation

Kommunstyrelsen beslutar
att 22.000 kronor avsätts 2015 för utveckling till landsbygdsgrupperna, samt
att anslaget finansieras genom kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.

Beslutet skickas till:
Anneli Ahlström
Dag Segrell
Ekonomikontoret
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Arbetsutskott

§ 31

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-06

1 (1)

Dnr KS/2015:220

Organisation byalag - redovisning
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen fick vid kommunstyrelsens sammanträde §
161/2015-06-17 ett uppdrag att ge kommunchefen i uppdrag att se över
organisationen av byalagsgrupper och orters representation.
Sammanfattning
Våren 2001 startade Mjölby kommun lokala utvecklingsgrupper runt om på
landsbygden: Idag är det 10 aktiva grupper. Västra Harg, Sya, Normlösa,
Skeppsås, Vallerstad, Väderstad, Hogstad, Hjärtat i Mantorp, Bjälbo och
Kolstad byalag som kommunen har ett bra samarbete med.
Utvecklingsgrupperna tar upp frågor utifrån varje orts behov, vilket
resulterar i en rad olika åtgärder. Behov och önskemål som gagnar
invånarna.
Upplägget har under åren varit besök hos grupperna vartannat år med besök
av kommunchef och KSAU och vartannat år bjuds alla byalag in till
kommunen för diskussioner om mer övergripande frågor, och vid dessa
möten bjuds personer med spetskompetens in från kommunens
förvaltningar om behov finns.
Årligen arrangeras också en träff för enbart ordförande i gruppen.
Byalagen/utvecklingsgrupperna har möjlighet att förbereda frågor och få
svar samt få information om vad som händer just på deras ort.
Datum för besök hos byalagen/utvecklingsgrupperna är bokade för 2017
och det blir fyra besök på våren och fyra besök på hösten.
Beslutsunderlag
Missiv 2017-02-01
Kommunstyrelsens beslut § 161/2015-06-17
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tackat för rapporten och anser att uppdraget utfört.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

