Förslag: Akutstöd för företagare
-Johan Mårtensson (M)

Bakgrund:
Det har hänt mycket för våra företagare under covid19. Många har blivit helt tagna på sängen. När
helt enkelt omsättningen försvinner för att kunderna stannar hemma då uppstår det extremt stress
och möjligtvis ångest för många.
Vi vet inte vad framtiden har att ge oss om vi någonsin kommer komma till en likadan situation
igen. Skulle det inträffa bör vi vara mer rustade att kunna stötta våra näringsidkare.
Det handlar inte alltid om bara företaget utan det handlar om allting som är runt omkring det
företaget. Vi som Kommun måste kunna vara där och stötta upp om extrema situationer inträffar.
Förslaget handlar inte om att ett företag går dåligt så skall man kunna låna pengar av Kommunen.
Utan det är under pandemi eller extremt pressade situationer där regeringen agerat för att rädda
företagare då skall möjligheten finnas att låna maximalt 5% av föregående årsomsättning, maximalt
250 000 SEK.
Kommunen kommer själva ta ett lån hos deras bank för att låna pengarna vidare till företagen.
Kostnaden för kommunen för lånen (räntan) + 3% påslag (för risken).
Återbetalningstiden ex: 15 månader där dom 3 första månaderna är helt fria från betalning.
Företag kan även söka förläggning för att man ej har möjlighet till att betala p.g.a ekonomiska
problem med maximalt 12 månader. Skulle detta ske måste man även anpassa den nya
kostnadsbilden.
För att kunna söka måste man bedrivit företag inom Lerums Kommun i minst 2 år. Förslaget är
gällande EF och AB.
För att kunna söka måste man kunna visa att man ej är på obestånd sedan tidigare.
T.ex Att man inte har negativt resultat på föregåendeårs bokslut på mer än 5% av omsättningen
eller att man har en pågående skuld hos kronofogden/skatteverket.
Att kunna hjälpa företagen med ett lån när ingen annan hade gjort det är att ställa upp.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att1- Moderaterna i Lerum ställer sig positiva till ett Akutstöd för företagare i Lerums kommun.
Att2 – Moderaterna i Lerum driver frågan om Akutstöd för företagare i Lerums kommun i
valrörelsen inför valet 2022.

