Sammanträdesprotokoll

ÖVERJCALlX

Sammanträdesdatum

KOMMUN

2020-04-17

Krisledningsnämnden

Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, (Teams), kl 13-15:30 fredagen den 17 april 2020

Beslutande

Anne Jakobsson (s)
Leif Nilsson (s)
Sarah Karlsson (c)
Robert Karlsson (s) ers.
Niclas Hökfors (s)
Matz Flink (m)
Sara Söderberg (s)
Per-Erik Olofsson (c)
Anneli Nilsson (s) ers. Ej §§ 12-16
Bengt-Erik Rolfs (s)

Övriga deltagande

Anna-Greta Brodin, kommundirektör
Anton Hansson, selcreterare

Utses att justera

Per-Erik Olofsson (c)

Justeringens plats och tid

Förvaltningsbyggnaden 2020-04-20

Paragrafer
§§ n-16

Selcreterare

Ordförande

( / Anne Jakobsson (s)

Justerare

Per-Erik Olofsson (c)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-17

Datum för anslags uppsättande

2020-04-21

Förvaringsplats för protolcollet

Kommunkansliet

Underslcrift

Justerares signatur

öiton Hansson

Datum för anslags nedtagande

2020-05-14
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KOMMUN
Krisledningsnämnden

Innehåll

§ 11 - Information och lägesrapport
§ 12 - Beslut om stöd till enskilt företag
§ 13 - Kampanj "Vi står upp för Överkalix"
§ 14 - Tidigarelägga investeringar
§ 15 - Lokala upphandlingar
§ 16 - Presentkort
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Krisledningsnämnden

§ 11 - Information och lägesrapport
Kommundirektör och ordförande informerar om läget på nationell, regional och kommunal nivå.
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§ 12 - Beslut om stöd till enskilt företag
Krisledningsnämnden beslutar:
•

Att uppmana företaget att ansöka om förlängning av anstånd var tredje månad under denna
kris och kontakta ekonomiavdelningen när lorisen är över för att komma överens om
avbetalningsplan.

Beslutsunderlag:
Begäran om stöd till verksamhet, Dnr 308-2020
Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret, Dnr 308-2020

Protokollsutdrag till:
Agneta Suikki, Ekonomichef
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§ 13 - Kampanj "Vi står upp för Överkalix
Krisledningsnämnden beslutar:
•

Att uppdra till näringslivskontoret att genomföra en marlmadsföringskampanj "Vi står upp
för Överkalix" innehållande följande delar:
-

Marknadsföringsmaterial riktat till företag och allmänhetenen.

-

Tillsamman med näringslivet utforma två annonser till lokala annonsbladet under maj.

Beslutsunderlag
"Vi står upp för Överkalix!" Dnr 306-2020

Protokollsutdrag till:
Bo Häggroth, Näringslivsstrateg
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§ 14 - Tidigarelägga investeringar
Krisledningsnämnden beslutar:
•

Att uppdra till tekniska kontoret att undersöka vilka framtida investeringar, riktade mot
lokala företag som kan tidigareläggas till detta år i syfte att stimulera
arbetsmarknadsområden som drabbats av covid-19 pandemin.

Protokollsutdrag till:
Rune Blomster, Telaiisk chef
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§ 15 - Lokala upphandlingar
Krisledningsnämnden beslutar:
•

Att ge tekniska avdelningen i uppdrag att kartlägga vilka tjänster och produkter som
kommunen upphandlar som även kan upphandlas lokalt. Detta uppdrag innefattar även att
se över möjligheten att anpassa större upphandlingar för att möjliggöra för lokala företag att
lämna anbud på mindre delar av det totala anbudet.

•

Vid framtagande av nya upphandlingar ska dialogmöte ske med det lokala näringslivet.

Protokollsutdrag till:
Rune Blomster, Teknisk chef
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§ 16 - Presentkort
lcrisledningsnämnden beslutar:
•

Att uppdra till ekonomikontoret att utreda möjligheten att ge presentkort å 200 kr till
samtliga kommunens elever inom grund- och gymnasieskolan som endast är giltiga inom
Överkalix näringsliv.

Protokollsutdrag till:
Agneta Suikki, Ekonomichef

