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ÄRENDE  — ATT INFÖRA MÖJLIGHETEN  TILL  HÄMTMAT FÖR

GYMNASIEELEVER SKRIVNA I SALA KOMMUN.

Då det saknas ärende till dagens datum, angående hur Kommunen ska underlätta för företagarna  i

Sala under Coronakrisen, väljerjag att väcka ett ärende till kommunstyrelsen den 6 maj.

Gymnasieleveri Köpings kommun erbjuds hämtlunch från lokala restauranger. Det är en

satsning för att ge distansstuderande elever möjlighet till lagade luncher och för att stödja

det lokala näringslivet. Detta är något som vi tidigare diskuterat i kommunstyrelsen, men

kommunstyrelsen har hittills valt att vänta med att göra denna insats.

Köping har tagit fram en modell där eleverna både kan välja att hämta mat från det egna

köket, men även hämta ut lunch från de lokala aktörer som velat delta i samarbetet.

Så här går det till i Köping, från och med nu kallad

"Köpingsmodellen":

Lunch till ett värde av 72,80 kronor, (I Arboga får de hämta ut mat till ett värde av 65 kr).

När du fått din QR-kod kan du hämta ut en lunch till ett värde av 72,80 kronor inkl. moms.

Vissa restauranger har speciella rätter riktade till gymnasieelever och andra serverar mat från

sin vanliga meny. Om du vill köpa något som är dyrare än 72,80 kr får du betala

mellanskillnaden själv.

En lista med de restauranger som anmält intresse av att delta i detta finns på Köpings

hemsida.

Gymnasieeleverna i Köping:

Du ska kunna visa upp giltig lD—handling när du hämtar maten, erbjudandet gäller endast

hämtlunch. Erbjudandet gäller på speciella "elevmenyer" som restaurangerna tar fram själva.

Kontakta restaurangen om du vill veta vad som ingår. Du kommer kunna hämta ut max fem

luncher per vecka, vill du hämta fler luncher samma dag går det bra. Luncherna hämtas

mellan kl. 11.00—14.00. Erbjudandet gäller ej på lovdagar. Föräldrar kan hämta luncher genom

att visa upp elevens id-kort, legitimera sig själv samt uppvisa korrekt QR—kod.

Vem kan använda tjänsten?

Erbjudandet gäller för samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Köpings kommun, och

gäller för elever på både Ullvigymnasiet och gymnasier i andra kommuner fram tills

terminens slut eller tills skolorna öppnar igen om det blir tidigare.

Du som är folkbokförd i en annan kommun än Köpings kommun kan tyvärr inte ta delav

erbjudandet även om du går på Ullvigymnasiet. Arboga kommun och Kungsörs kommun har

liknande erbjudande, annars kan du söka på din hemkommuns webbplats för att se om du

kan få matersättning från dem.
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Erbjudandet gäller endast för gymnasieelever och inte för studerande på vuxenutbildning

eller högskola.

Övrig information om gymnasieluncher:

Utbud och innehåll hos de anslutna restaurangerna kan variera. Alla anslutna restauranger

har blivit ombedda att sammanställa en så näringsrik rätt som möjligt.

Om restaurangen kan erbjuda hemkörning inom ramen för erbjudandet får den tjänsten

nyttjas. Om det kostar mer får du lägga till den kostnaden själv.

Det utdelas ingen annan form av kompensation om du väljer att inte ta del av erbjudandet.

Varför gäller detta bara elever skrivna i Köping?

Det är för att initiativet inte är kopplat till Ullvigymnasiet, utan till invånare i Köpings

kommun, och i detta fall invånare som går på gymnasiet och syftar till att stötta de lokala

restaurangerna i Köpings kommun. De elever som är skrivna i annan kommun får kontakta

sin hemkommun för att höra om de har ett liknande erbjudande. I Kungsör och Arboga finns

liknande erbjudanden.

Ullvigymnasiet erbjuder matlådor till alla deras elever som går att beställa och hämta från

Ullvi, den nyheten kan man läsa om på deras webb.

Salas Bästa anser att detta vore ett riktigt bra exempel att ta efter, då det redan finns

en kommun som har byggt upp en organisation för detta. Det går med andra ord lätt

att kontakta dem för att snabbt kunna kopiera deras tillvägagångssätt.

Då tiden fram till student nu börjar bli knapp, och näringslivet i Sala behöver stöd och även

har efterfrågat något liknande anser vi att det vore dumt att åtminstone inte försöka införa

detta på prov fram till studenten.

Hanna Westman, ledamot kommunstyrelsen för Salas Bästa, yrkar därför:

Att kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att omgående ta kontakt

med Köpings kommun för att Sala kommun ska kunna erbjuda en Salaanpassad lösning.

Att kommunstyrelsen beslutar att alla gymnasieelever, skrivna i Sala kommun, ska erbjudas

möjligheten att hämta ut mat enligt den Salaanpassade, "Köpingsmodellen" på prov,

fro m 13 maj till dess att de slutar vårterminen 2020, eller skolorna öppnar igen, till ett värde

av 65 kr/lunch, 5 dagar per vecka.

Att kommunstyrelsen beslutar att de kostnader som uppstår utöver den budgeterade

kostnaden för luncher till gymnasieeleverna, tas ur kommunstyrelsens egna förfogande, då

detta är ett näringslivsstöd och inte hör ihop med gymnasieskolornas verksamhet utan riktar

sig till alla skriva i Sala kommuns gymnasieelever.
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Initiativärende angående att införa möjligheten till hämtmat för

gymnasieelever skrivna i Sala kommun

INLEDNING

Hanna Westman (SBÄ) har i initiativärende föreslagit kommunstyrelsen att besluta

att ge kommunchefen i uppdrag att omgående ta kontakt med Köpings kommun för

att Sala kommun ska kunna erbjuda en Salaanpassad lösning, att alla

gymnasieelever, skrivna i Sala kommun, ska erbjudas möjligheten att hämta ut mat

enligt den Salaanpassade, "Köpingsmodellen" på prov, från och med den 13 maj till

dess att de slutar vårterminen 2020, eller skolorna öppnar igen, till ett värde av 65

kr/ lunch, 5  dagar per vecka, samt att de kostnader som uppstår utöver den

budgeterade kostnaden för luncher till gymnasieeleverna, tas ur kommunstyrelsens

eget förfogande, då detta är ett näringslivsstöd och inte hör ihop med

gymnasieskolornas verksamhet utan riktar sig till alla skriva i Sala kommuns

gymnasieelever.

Beredning

Bilaga KS  2020/ 75  /  1, ärende  -  att införa möjligheten till hämtmat för gymnasielever

skrivna i Sala kommun

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt ärendet remitteras till kommunstyrelsens förvaltning för beredning, samt

att ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde i maj 2020  och på

kommunstyrelsens sammanträde i juni  2020.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

Ä  ärendet remitteras till kommunstyrelsens förvaltning för beredning, samt

a_tt ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde i maj 2020  och på

kommunstyrelsens sammanträde i juni 2020.

Utdrag

kommunchef

Utdragsbestyrkande

.W
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BESLUT om ytterligare åtgärdspaket för  stöd  till näringslivet under

coronakrisen '

Den pågående coronakrisen påverkar det lokala näringslivet dramatiskt.

'  Rapporterna 'strömmarfin 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

iskattebasen. 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

CityPIay-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

uppstartsavgift. Detta innebär att kostnaden för Sala kommuns medverkan

genom näringslivskontoret i Handlingskraft Sala totalt uppgårtill 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 är fastställda. Det behöver också utredas vad detta skulle innebära

för elever på landsbygden.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anders nelsbo
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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Mot bakgrund av  ovanstående  föreslår' jag 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 sa mt 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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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-08

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.

Beredning

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

under coronakrisen

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

at_t införa nolltaxa för torghandel under 2020,

samt att för egen del besluta

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,

samt

a_tt uppdra till Bygg- och Miljönämnden att skyndsamt se över möjligheten att tillåta

uteserveringar omgående. '

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar .

a_tt uppdra till kommunchefen att betala ut årets budgeterade julgåva, till samtliga

anställda i kommunen, som vårpresent i form av ett Sala-presentkort med ett värde

av 200 kronor.

Erik Hamrin (M) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag med tillägg

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ät under 2020 införa nolltaxa för såna uteserveringar samt skyltningar som faller

under §5 och §6 i styrdokumentet "Taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser samt

allmän marki Sala kommun", samt

a_tt under 2020 redan uttagna avgifter rörande torghandel, uteserveringar samt

skyltning enligt ovan återbetalas.

Proposition

Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot avslag och finner

ledningsutskottets förslag bifallet.

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet.

Ordförande ställer Erik Hamrins (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner Erik

Hamrins tilläggsyrkande bifallet.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

202 0-04-08

Forts § 64

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt  införa  nolltaxa för torghandel under  2020,

git under  2020  införa nolltaxa för såna uteserveringar samt skyltningar som faller

under §5 och §6 i styrdokumentet "Taxaför upplåtelse av gatu- och torgplatser samt

allmän mark i Sala kommun",

a_tt under 2020 redan uttagna avgifter rörande torghandel, uteserveringar samt

skyltning enligt ovan återbetalas.

samt att för egen del besluta
a_tt anslå 300 000 kronor till N äringslivskontoret, 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,

att uppdra till kommunchefen att betala ut årets budgeterade julgåva, till samtliga

anställda i kommunen, som vårpresent i form av ett Sala-presentkort med ett värde

av 200 kronor.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Ekonomikontoret

Näringslivskontoret

Kommunchef

Utdragsbestyrkande
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