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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

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

samt att för egen del besluta

att uppdra till kommunchef

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

att 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
a_tt 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

gut införa nolltaxa för torghandel under  2020,

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

Utdragsbestyrkande
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samt  att för egen del besluta
a_tt uppdra till kommunchef

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

_at_t se över möjligheten till att vid behov nyttja friställd personal från näringslivet i
kommunala verksamheter, samt

ag 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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BESLUT om ytterligare åtgärdspaket för stöd till näringslivet under

coronakrisen

Den  pågående  coronakrisen påverkar det  lokala  näringslivet dramatiskt.

Rapporterna strömmar in om dagskassor för restauranger som mer än halverats,

om permitteringar som är nära förestående och om företag i kris. Inom
besöksnäringen är orderböckerna i allt väsentligt tomma, vilket naturligtvis

drabbar företagen oerhört hårt. Den utveckling vi ser förväntas också pågå en

längre tid, och många av de företag som nu drabbas hårt har även i normalläget
små marginaler.

För kommunens del riskerar krisen i näringslivet att få mycket stora
konsekvenser, då den akuta situationen direkt påverkar den kommunala

skattebasen. Det är därför av största vikt att kommunen vidtar alla åtgärder som

är möjliga för att underlätta, eller åtminstone inte lägga sten på börda för redan

hårt drabbade företag.

Några akuta beslut för att underlätta för det lokala näringslivet har redan fattats.

Dessa handlar främst om åtgärder för att stärka företagens likviditet genom att

ge anstånd med avgifter med mera samt att samordna stödet till de företag som

behöver det mest.

Fler åtgärder kommer dock att behövas. En åtgärd som föreslagits är att införa
CityPlay-appen, där det lokala näringslivet som samverkar kring bland annat

leveranser av varor. Kostnaden för denna app uppgår till 60 tkr/år samt 20 tkr i I

uppstartsavgift.  Detta innebär att kostnaden för Sala kommuns medverkan
genom näringslivskontoret i Handlingskraft Sala totalt uppgår till 330 tkr årligen.

Andra kommuner har också beslutat sänka taxan för eller införa nolltaxa för

torgplatser och tillåta uteserveringar redan nu. Dessa åtgärder skulle kunna bidra
till att mildra krisen något för våra företagare.

Det har också framförts önskemål att likt andra kommuner, dela ut

måltidskuponger till de gymnasieelever som nu bedriver distansstudier. Detta

behöver dock utredas innan det eventuellt genomförs, då de ekonomiska
konsekvenserna av åtgärderna inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen

ännu inte helt år fastställda. Det behöver också utredas vad detta skulle innebära
för elever på landsbygden.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Anders Wigelsbo
Kommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 00 Kommunstyrelsens ordförande
Box 304 Fax: 0224-188  50 anders.wigelsbo@sala.se
733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt: 0224-74  71 00

www.sala.se
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KOMMUNSTYRELSEN

Mot bakgrund av  ovanstående  föreslårjag att Iedningsutskottet  hemställer  att
kommunstyrelsen beslutar

- Att hemställa att kommunfullmäktige beslutar att införa nolltaxa för

torghandel under 2020,

- Att anslå 300 000 kronor till Näringslivskontoret, i syfte att införa appen
CityPIay samt vidta samordningsåtgärder till stöd för näringslivet, att tas

ur förfogandet,

— Att uppdra till Bygg- och Miljönämnden att skyndsamt se över

möjligheten att tillåta uteserveringar omgående

Samt för egen del beslutar att uppdra till kommunchefen

—  Att skyndsamt utreda möjligheten till lunchkuponger till de elever som

omfattas av distansundervisning,

- Att se över möjligheten till att vid behov nyttja friställd personal från
näringslivet i kommunala verksamheter

Anders Wigelsbo (C)

Kommunstyrelsens ordförande
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