
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1  (20>

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-03-23

Plats och tid Gustav Adolfsalen, måndagen den 23 mars 2020,kl.  09.00-11.30
Ajournering § 47 k1.09.25-09.30

Närvarande Se sidan 2

Utses  attjustera

Justeringens  plats  och tid W _ A .

Malå WMUnderskrifter Sekreterare » = '  LL Paragrafer  46-61

  Mali Se, ldén Wahlman

Ordförande  »
V

Anders Wigelsbo (C)

Justerande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet  ärjusterat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum 2020-03—23

Datum för anslags uppsättande  2020-03-26 Datum  för anslags nedtagande  2020—04- 17

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning



SALA
KOMMUN

 

Närvarolista

Besluta nde

Ledamöter

Uänstgörande  ersättare

Närvarande ersätta re

Närvarande representa nter

Övriga deltaga re

Justera, des sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-03-23

Anders Wigelsbo  (C), ordförande

Erik Hamrin  (M), Vice ordförande

Sture Johansson (C)

Ulrika Spårebo (S)

Camilla Runerås (S) ersätter Glenn Andersson (S)

Elisabet  Pettersson (C)

Hanna Westman  (SBÄ)
Magnus Edman  (SD)

Viktor Kärvinge (S)

Mona Johansson (L)

Magnus Holm  (KD)

Ingela Kilholm Lindström  (MP)

Johanna Ritvadotter (V)

Kristin Hedman, stadsträdgårdsmästare

Tommy Jansson, räddningschef

Daniel Holmvin, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

2  (20)



SALA
KOMMUN

 
Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDN INGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-03-23

Innehållsförteckning
§ 46 Ordningsfråga .................................................................................................................................................... 4

§  47 Startbesked ”Larssonska tomten" inom ram för ............................................................................................... 5

§ 48 Ansökan ur fondmedel för parkprojekt  2020  .................................................................................................... 6

§ 49 Föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus i Sala kommun ............................................... 7

§ 50 Startbesked — begäran om genomförande av beslutade investeringar, projekt 3822 .......................................  8

§  51 Ny vision och kommunala mål ........................................................................................................................... 9

§  52 lnstiftande av ett digitalt ungdomsråd ............................................................................................................ 10

5  53 Borgensavgift för Salabostäder AB .................................................................................................................. 11

§ 54 Ansökan om bidrag till Nämndemannaföreningen i Västmanland under perioden 2020-2024 ....................... 12

§  55 Redovisning av motioner som ej behandlats inom ett år ................................................................................ 13

§ 56 Redovisning av medborgarförslag som inte behandlats inom ett år ............................................................... 14

§  57 Redovisning av verkställandet av bifallna motioner och medborgarförslag .................................................... 15

§ 58 Bokslut 2019, Sala kommun ............................................................................................................................ 16

§  59 Förslag om åtgärdspaket för stöd till näringslivet under coronakrisen

§ 60 Information ...................................................................................................................................................... 19

§ 61 Anmälningsärenden ......................................................................................................................................... 20

Utdragsbestyrkande

3 (20)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (20)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-03-23

 

§  46 Ordningsfråga

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga till följande punkt till föredragningslistan

.  Förslag om  åtgärdspaket  för  stöd  till näringslivet under coronakrisen

Justerandes  sign UtdragsbestyrkandeW
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (20)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-03—23

Dnr  2020/443

Startbesked "Larssonska tomten" inom ram för

INLEDNING

Runt den kommunala parkeringen på Konstmästaren 8, ”Larssonska tomten”, har

träden dött och buskarna blivit förväxta. Då många passerar stråket på Ringgatan

samt mellan Vallaskolan och Ekebyskolan skulle planteringsytornas behöva göras

om och nya tråd och buskar planteras. Därmed föreslås att 200 000 kronor

omfördelas till "Larssonska tomten" inom ram för parkprogrammet.

Beredning

Bilaga KS  2020/36/1, missiv

Stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman fördrar ärendet.

Yrkanden ,
Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

gm starta projektet Larssonska tomten  (P3358) till en total kostnad om 200 000

kronor.

Sture Johansson (C) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl.09.25-0930.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ag avslå förslaget, samt

att Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att vid nästa sammanträde med
ledningsutskottet, presentera en prioriteringslista för parkprogram.

Proposition

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot Ulrika Spårebos (S) yrkande och finner

sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag starta projektet Larssonska tomten  (P3358) till en total kostnad om 200 000

kronor.

Reservationer

Ulrika Spårebo [S) och Camilla Runerås (S) reserverar sig till förmån för Ulrika
Spårebos (S) yrkande.

 

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret, samhällstekniska enheten
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

l
l
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 612°)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-03-23

Dnr 2020/442

Ansökan ur fondmedel för parkprojekt 2020

INLEDNING

Agueliplats och Franska parkens fontäner behöver rustas upp för att kunna

användas framöver. Vi behöver också möta moderna krav på att inte slösa med
kommunens dricksvatten. En "instapoint", stor fotoram, som reklampelare för Sala

föreslås vid Ekebydamm.

För finansiering av dessa projekt föreslås söka medel ur jöns och Alfvida Åkermans

fond, vars syfte är ”miljöförbättringar av Sala stad".

Beredning

Bilaga KS 2020/45/1, missiv

Stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman fördrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_tt ansöka om 400 000 kr ur Jöns och Alvida Åkermans fond för Aguéliplats och för

fontäner i Franska parken, i enlighet med Bilaga KS 2020/45/ 1, och därmed starta
dessa projekt.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag ansöka om 400 000 kr ur jöns och Alvida Åkermans fond för Aguéliplats och för
fontäner i Franska parken, i enlighet med Bilaga KS 2020 /45  /  1, och därmed starta

dessa projekt.

 

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestvrkande
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SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL 7 (20)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-03-23

Dnr 2020/359

Föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus  i
Sala  kommun

INLEDNING

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram "Vägledning om
eldningsförbud" för att skapa tydlighet och för att ena hanteringen inom landet.

I  2  kap 7 §  förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor  (FSO) framgår att
regeringen överlåtit rätten till kommunen och länsstyrelsen att meddela dessa
föreskrifter som förbudet mot eldning eller liknande förebyggande åtgärder mot
brand regleras.

Innan  kommunen fattar beslut i enlighet med "Rutin för beslut om eldningsförbud
och restriktioner mot eldning utomhus" (delegationsbeslut) om eldningsförbud sker
samverkan med länsstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade 2006-09-21 § 136 om generellt eldningsförbud i Sala
kommun skall räda vid brandrisksiffra  4  och 5. Detta beslut måste upphävas före
bifogade förslag om föreskrifter antas.

Beredning

Bilaga KS 2020/43/1, missiv

Bilaga KS 2020/43/2, föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utmhus i
Sala kommun .

Föredragning av räddningschef Tommy Jansson.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsntsköttet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar

a_tt upphäva tidigare beslut KS  § 136/2006  om generellt eldningsförbud i Sala
kommun, samt

a_tt anta föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus i Sala
kommun i enlighet med Bilaga KS 2020/43/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

att upphäva tidigare beslut KS  §  136/2006 om generellt eldningsförbudi Sala
kommun, samt

ag anta föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus i Sala
kommun i enlighet med Bilaga KS 2020/43/2.

 

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ' 8(20)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-03-23

Dnr  2020/250

Startbesked  — begäran om genomförande av beslutade

investeringar, projekt  3822

INLEDNING

Vid larm om kemikalieolycka påbörjar räddningstjänsten Sala-Heby en första insats,

livräddning, invallning och avspärrning och dyl. Samarbetet med Räddningsregion

Mitt medför förstärkning med personal, specialutrustning och kunskap.

Räddningstjänsten Sala-Heby behöver utrustning som ger förmåga att hantera den

första insatsen. Befintlig utrustning behöver förnyas samt ny utrustning bör tillföras.

Beredning

Bilaga KS  2020/42/1, missiv

Föredragning av räddningschef Tommy jansson.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att bevilja start för inköp i enlighet med Bilaga KS  2020/42/1  till en kostnad av

725 000 kr.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja start för inköp i enlighet med Bilaga KS  2020/42/1  till en kostnad av

725 000 kr.

Utdrag

Räddningstjänsten

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKO'I'I'ET

Sammanträdesdatum

2020-03-23

Ny Vision och kommunala mål

INLEDNING

Arbetet  med att ta fram målbild/Vision för Sala kommun ska  påbörjas.

Beredning
Bilaga KS  2020/47/1, tidslinje  för målarbete

Föredragning av kommunchef Daniel Holmvin.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchef att inleda målarbetet i enlighet med Bilaga KS

2020 /47/ 1.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchef Daniel Holmvin att inleda målarbetet i enlighet med

Bilaga KS  2020/47/1.

Utdrag

Kommunchef

Utdragsbestyrkande

9  (20)
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 10 (20)
LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2020—03-23

Dnr 2020/407

Instiftande av ett digitalt ungdomsråd

INLEDNING
Sala kommun har ett flertal medborgardialoger  i  form av råd. Genom dessa nås olika
intressen i samhället. Funktionsrättsrådet och näringslivsrådet är ett par exempel
på dessa. Idag finns dock ingen riktad dialog mot kommunens ungdomar och där
behövs en ändring genomföras. Därför föreslås att Sala kommun utreder bland
annat verktyget SpeakApp från Sveriges Ungdomsråd.
SpeakApp byggdes för att möta två olika behov, politikernas och de ungas.
Politikerna behöver få reda på vad unga tycker och vad de vill ska förändras. Barn
och ungdomar ska kunna se vad som händer i kommunen och dela med sig av sina
åsikter och förslag även om politikerna inte arbetar med ämnet just för stunden.

Beredning

Bilaga KS  2020/41/1, missiv från Erik Hamrin

Föredragning av Erik Hamrin (M), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ag uppdra till kommunchef att utreda möjligheten att införa ett digitalt ungdomsråd
med avseende på nytta, kostnader samt tid för lansering, samt
ag uppdraget återrapporteras till ledningsutskottet sammanträde i juni 2020.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag uppdra till kommunchef att utreda möjligheten att införa ett digitalt ungdomsråd

med avseende på nytta, kostnader samt tid för lansering, samt

& uppdraget återrapporteras till ledningsutskottet sammanträde i juni 2020.

Utdrag

Kommunchef

Utdragsbestyrkande

l
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (20)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-03-23

Dnr  2020/375

Borgensavgift för Salabostäder AB

INLEDNING
Salabostäder AB inkom den 5 mars  2020  med en skrivelse om borgensavgift.

Salabostäder tillskrev kommunstyrelsen under  2016  angående borgensavgift som
bolaget anser är för hög. Därefter har ingen förändring gjorts av borgensavgiften
som fortfarande anses vara för hög.

Beredning

Bilaga KS  2020/37/1, missiv

Bilaga KS  2020/37/2, skrivelse från Salabostäder AB  2020-03-05

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till ekonomichef att utreda nivåer för borgensavgifter för samtliga av Sala
kommuns bolag.

Sture Johansson (C) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg
att ledningsutskottet beslutar

a_tt resultatet av utredningen redovisas på ledningsutskottets sammanträde i april.

Proposition

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget yrkande bifallet.
Ordförande ställer Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner Ulrika
Spårebos (S) tilläggsyrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att uppdra till ekonomichef att utreda nivåer för borgensavgifter för samtliga av Sala
kommuns bolag, samt

ag resultatet av utredningen redovisas på ledningsutskottets sammanträde i april.

Utdrag

Ekonomichef

Salabostäder AB

Utdragsbestyrkande

!
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (20)
LEDNINGSUTSKO‘ITET

Sammanträdesdatum

2020-03-23

Dnr 2020/78

Ansökan om bidrag till Nämndemannaföreningen  i  Västmanland
under perioden 2020—2024

INLEDNING

Nämndemannaföreningen  i  Västmanland inkom den 7 januari  2020  med ansökan
om bidrag för att kunna genomföra de av styrelsen och medlemmarnas önskemål
om kurser och övriga aktiviteter för att komplettera den grundutbildning som
Domstolsverket genomför under perioden.

Beredning

Bilaga KS 2020/44/1, missiv

Bilaga KS 2020/44/2, ansökan från Nämndemannaföreningen

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
_at_t för perioden  2020  — 2024 bevilja Nämndemannaföreningen i Västmanland
10 000 kr  i  bidrag till kompletterande utbildning, att tas ur eget förfogande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt för perioden  2020  —  2024 bevilja Nämndemannaföreningen i Västmanland

10 000 kr i bidrag till kompletterande utbildning, att tas ur eget förfogande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 13 (20)
LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2020—03-23

Dnr  2020/302

Redovisning av motioner som ej behandlats inom ett år
INLEDNING

Enligt kommunallagen, 5  kap 35 §, skall motioner beredas så, att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan
avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen

anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från
vidare handläggning.

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Beredning

Bilaga KS  2020/38/1, missiv

Bilaga KS  2020/38/2, redovisning av motioner som ej behandlats inom ett år

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar
& godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

 

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



SALA
KOMMUN

 

§56

Justerandes sign

0W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (20)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-03-23

Dnr2020/303

Redovisning av medborgarförslag som inte behandlats inom ett år

[NLEDNING
Enligt kommunallagen, 5  kap 35 §, skall medborgarförslag beredas så, att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om
beredning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram

vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober

Beredning

Bilaga KS  2020/39/1, missiv

Bilaga KS 202  0/39/2, redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett
år

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 15 (20)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-03-23

Dnr  2020/295

Redovisning av verkställandet av bifallna motioner och
medborgarförslag

INLEDNING

Kommunfullmäktige beslutade, KF§ 10, 2009—01—29 att bifalla motion om
redovisning av verkställandet av bifallna motioner och medborgarförslag.
Motionärerna föreslog att kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de
motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu inte verkställts.

Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i bifogad redovisning.

Beredning

Bilaga KS 2020/40/1, missiv
Bilaga KS  2020/40/2, redovisning av verkställandet av bifallna motioner och
medborgarförslag

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar

ag godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Ulrika Spärebo (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
gg uppdra till kommunchef att ge en återrapportering av status för verkställandet
av bifallna motioner och medborgarförslag på ledningsutskottets sammanträde i
april.

Proposition

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget yrkande bifallet.
Ordföranden ställer Ulrika Spårebos (S) yrkande mota avslag och finner Ulrika
Spårebos (S) yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar -

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna, samt
att kommunstyrelsen för egen del beslutar

att uppdra till kommunchef att ge en återrapportering av status för verkställandet
av bifallna motioner och medborgarförslag på ledningsutskottets sammanträde i
april.

 

Utdrag

Kommunstyrelsen

Kommunchef

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (20)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammantr‘édesdatum

2020-03—23

Dnr  2020/444

Bokslut  2019, Sala kommun

Beredning

Bilaga KS 202 0/46/1, årsredovisning 2019, Sala kommun
Bilaga KS  2020/46/2, nämndernas verksamhetsberättelser  2019
Bilaga KS  2020  /46 /3, indikatorsammanställning 2019
Bilaga KS  2020/46/4, begäran om tilläggsanslag investeringar från  2019  till 2020
Bilaga KS  2020/46/5, nämndernas beslutsprotokoll

Bilaga KS  2020/46/6, årsredovisning 2019, Sala-Heby Energi AB
Bilaga KS  2020/46/7, årsredovisning 2019  för Salabostäder AB
Bilaga KS  2020/46/8, årsredovisning 2019  för Sala Silvergruva AB
Bilaga KS  2020/46/9, uppföljning nämndernas internkontrollplaner  2019

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna,
a_tt godkänna de av styrelsen  /  nämnderna redovisade budgetavvikelserna,
a_tt fastställa tilläggsbudget för  2020  års investeringsbudget med 14 301 000 kronor
i enlighet med Bilaga KS  2020/46/4,
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar

a_tt godkänna de av nämnderna/kontoren upprättade internkontrollplanerna  2019.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_tt  2019  års negativa resultat återställs  2022.

Proposition

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget yrkande bifallet.
Ordföranden ställer Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner Ulrika
Spårebos (S) tilläggsyrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

ag godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna,
QH godkänna de av styrelsen/ nämnderna redovisade budgetavvikelserna,
ag fastställa tilläggsbudget för  2020  års investeringsbudget med 14 301 000 kronor
i enlighet med Bilaga KS  2020/46/4,
& 2019  års negativa resultat återställs  2022,
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar

att godkänna de av nämnderna/kontoren upprättade internkontrollplanerna  2019.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

J

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (20)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-03-23

Dnr 2020/469
Förslag om åtgärdspaket för stöd till näringslivet under
coronakrisen
INLEDNING
Ett förslag om åtgärdspaket för stöd till näringslivet under coronakrisen har
utarbetats av kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo  (C).

Beredning

Bilaga KS  2020/48/ 1, skrivelse  — förslag om åtgärdspaket för stöd till näringslivet

under coronakrisen

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar

ät införa nolltaxa för torghandel under  2020,

a_tt anslå 300 000 kronor till Näringslivskontoret, i syfte att införa appen CityPlay
samt vidta samordningsåtgärder till stöd för näringslivet, att tas ur förfogandet,
_at_t uppdra till Bygg- och Miljönämnden att skyndsamt se över möjligheten att tillåta
uteserveringar omgående,

samt att för egen del besluta

ag uppdra till kommunchef

ag skyndsamt utreda möjligheten till lunchkuponger till de elever som omfattas av
distansundervisning,

it; se över möjligheten till att vid behov nyttja friställd personal från näringslivet i
kommunala verksamheter.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos [C) yrkande med tillägg
att kommunstyrelsens för egen del beslutar
gt uppdra till Bygg- och Miljönämnden att utreda möjligheten till nolltaxa för
uteserveringar i Sala kommun under  2020.

Proposition

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget yrkande bifallet.
Ordförande ställer Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner Ulrika
Spårebos (S] tilläggsyrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_tt införa nolltaxa för torghandel under  2020,
ät anslå 300 000 kronor till Näringslivskontoret, i syfte att införa appen CityPlay
samt vidta samordningsåtgärder till stöd för näringslivet, att tas ur förfogandet,
a_tt uppdra till Bygg- och Miljönämnden att skyndsamt se över möjligheten att tillåta
uteserveringar omgående,

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (20)

SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET
KOMMUN Sammanträdesdatum

202  0-03—23

 

Forts §  59

samt  att för egen del besluta

a_tt uppdra till kommunchef

ät skyndsamt utreda möjligheten till lunchkuponger till de elever som omfattas av
distansundervisning,
a_tt se över möjligheten till att vid behov nyttja friställd personal från näringslivet i
kommunala verksamheter, samt

a_tt uppdra till Bygg- och Miljönämnden att utreda möjligheten till nolltaxa för
uteserveringar i Sala kommun under 2020.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

W

SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 19 (20)
LEDNINGSUTSKO'ITET

Sammanträdesdatum

2020—03-23

Dnr 2020/4

Information

INLEDNING

Ulrika Spårebo  (S), Hanna  Westman (SBÄ), Johanna  Ritvadotter  (V) och Ingela

Kilholm  Lindström  (MP) inkom den 20  mars 2020  med en begäran om ett

sammanträde med kommunstyrelsen enligt 6 kap. §23 i Kommunallagen.

Anders Wigelsbo [C) informerar att ett extra sammanträde med kommunstyrelsen

kommer att hållas den 1 april 2020 kl.09.00.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

au lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (20)

SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

202  0-03-23

Dnr 202 0/4

§  61 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS 202 0/49/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande


