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Motion 1
Kommunens uppgift, orter
Av: Johan Mårtensson (M)

Bakgrund

Floda, Sjövik, Tollered, Stenkullen, Lerum och Gråbo för att nämna några orter är alla

olika. Det finns olika styrkor och varje ort utvecklas annorlunda efter

samhällsplaneringen som finns där.

Det är något vi måste bevara för att kunna utveckla varje ort separat. Det betyder

dock inte att vi skall reta upp och sätta invånarna emot varandra på dom mindre

uppgifterna som kommunen sköter.

I Lerums kommun har vi 18 rondeller varav 16 sköts av Lerums kommun. Några av

dessa har inte fått samma fokus. Det har medfört att många Gråbobor blivit

upprörda över skillnader mellan Lerum och Gråbo på hur det ser ut i dessa

cirkulationsplatser. Lokalpressen skrev en tidningsartikel 2021-08-18 i ämnet där

man visar med bilder hur stor skillnaderna var.

Under julen var det även olika storlekar på julgranarna som troligen hade med

centrumföreningarna att göra också men det skapar ett vi och dom syndrom vilket vi

ej kan tillåta att det sker.

För många så kan man anse att det är små bagateller men för andra är det

symbolvärde så därför måste vi påtala för Kommunen att man måste vara mycket

tydligare i sin kommunikation till invånarna. Så vi kan undvika dessa splittringar även

om dem är små.

Man bryr sig var man bor och hur det ser ut och det skall vi vara glada över att

många engagerar sig i dom här frågorna. Vi skall ta vara på deras driv och se till att
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reda ut frågetecken som kan finnas i vem det är som har ansvar för dom olika

sakerna.

Vi måste lägga det på kommunen att sköta denna uppgift att gå ut med en notis i

sociala medier där man på ett konstruktivt sätt kan förklara att det är t.ex

centrumförening som sköter detta eller att det är inte vi som har skötsel för den

rondellen.

Om det skulle förekomma att man ej ombesörjer varje ort med samma engagemang

så måste detta förändras.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:

att Moderaterna i Lerum ställer sig bakom motionen och lägger fram till ansvarig hos

kommunen.

att styrelsen för Moderaterna Lerum får i uppdrag att utse en ledamot som sköter

samtalet med kommunen.
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Föreningsstyrelsens svar på motion 1:

De flesta identifierar sig, helt naturligt, med sin ort än den kommun som orten ligger

i. Kommunen är en gemensam funktion som samordnar ett antal ansvarsområden i

ett geografiskt område. Ur det perspektivet är “orten” prioriterad och den

kommunala organisationen är något som ska ge service och skapa värde för sina

invånare och därmed de orter som ingår i kommunens geografiska område.

Det är inte alltid så att kommunen klarar sitt uppdrag på ett bra eller balanserat sätt

och det måste vi adressera. I vissa fall finns skillnader i hur gemensamma

angelägenheter, såsom julgranar, sköts då lokala näringsidkare

(handlare/centrumföreningar) agerar olika. Med andra ord är det inte allt som sköts

av kommunen.

Frustrationen över att orter ibland behandlas olika eller att vissa delar av kommunen

hamnar i skymundan är viktigt att komma till rätta med.

Här har Moderaterna i Lerums Kommun genom proposition 6 lyft fram att vi behöver

ta ett omtag. Vi vill se en handlingsplan för varje ort och att det ska finnas en person

utsedd med ansvar och befogenheter för just denna handlingsplan.

Ämnet är mycket viktigt och Moderaterna driver att lyfta fram orterna på ett helt nytt

sätt men motionens att-satser löser inte frågan, varför vi föreslår att motionen

avslås.

Med anledning av ovanstående föreslår föreningsstyrelsen årsstämman:

att avslå motionen i sin helhet.

119



Moderaterna i Lerums
kommun

863500–3398

Motion 2
Akutstöd för företagare
Av: 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.
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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:

att Moderaterna i Lerum ställer sig positiva till ett Akutstöd för företagare i Lerums

kommun.

att Moderaterna i Lerum driver frågan om Akutstöd för företagare i Lerums kommun i

valrörelsen inför valet 2022.
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Föreningsstyrelsens svar på motion 2:

Föreningsstyrelsen vill tacka motionären för en relevant motion på ett viktigt område

och delar synen på näringslivets betydelse för kommunen. Föreningsstyrelsen finner

dock att utlåning av finansiella medel inte är en kommunal angelägenhet och inte

heller i enlighet med kommunallagen.

Med anledning av ovanstående föreslår föreningsstyrelsen årsstämman:

att avslå motionen i sin helhet.
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Motion 3
Bemannad polisstation i Lerums Kommun
Av: Johan Mårtensson (M)

Bakgrund

Moderaterna i Lerum har varit med och gjort Lerums Kommun till en av dom

tryggaste i landet. Alla som varit med på resan och gjort det möjligt måste vi

verkligen tacka. Som en Lerumsbo känns det tryggt att veta att Moderaterna i Lerum

bryr sig om dess invånare, på riktigt. Detta betyder inte att jobbet är slutfört.

Det händer saker runt omkring oss och när det händer så händer det så fort. När

man står där och livet känns förrädiskt så behövs det tryggheten att polisen är nära.

Jag vill att Moderaterna i Lerum skall jobba aktivt för att vi skall se till att våran egen

polisstation (Göteborgsvägen 16, Lerum) är bemannad. Vi behöver ökad

polisärnärvaro i kommunen men även mer specifikt hur vi skall få detta utfört.

Enligt SCB var vår folkmängd 10 380 245 (2020). Det ger en polistäthet på cirka 201

per 100 000 invånare. Lerums kommun har en befolkning på 42 568 (2019).

Det medför att det ej borde vara några konstigheter att vi i Lerums kommun skall

kunna begära att vi alltid har polisiär närvaro, dygnet runt.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:

att Moderaterna i Lerum ställer sig positiva till en utökad bemanning av

polisstationen i Lerums kommun.

att Moderaterna i Lerum driver frågan om utökad bemanning av polisstationen i

Lerums kommun i valrörelsen inför valet 2022.
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att styrelsen för Moderaterna Lerum får i uppdrag att utse en ledamot som aktivt ska

verka för utökad bemanning inom polisstationen i Lerums kommun.

att styrelsen för Moderaterna i Lerum får i uppdrag att lägga en motion om att utöka

bemanning av lokala polisstationer. Denna skall skickas till nästkommande Moderata

förbundsstämma.

Föreningsstyrelsens svar på motion 3:

Föreningsstyrelsen vill tacka motionären för en intressant motion som belyser en
viktig samhällsfunktion som kan förbättras för våra kommuninvånare och andra. I
sak håller styrelsen med motionären, däremot är föreningsstyrelsen tveksamma till
formerna som föreslås i att-sats 3 och 4. Moderaterna i Lerums Kommun ställer sig
positiva till att utöka bemanningen på polisstationen i Lerums Kommun och att verka
för detsamma.

Med anledning av ovanstående föreslår föreningsstyrelsen årsstämman:

att avslå motionen i sin helhet.
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Motion 4
Gör föreningslivet mer digitalt anpassat
Av: Johan Mårtensson (M)

Bakgrund

Covid19 har fått oss att göra prioriteringar som vi kanske inte alltid uppskattar.

Föreningslivet har fått sig en törn i antal besökande personer men även antalet

utövare. Vårt samhälle går mer och mer åt det digitala hållet och våra yngre

generationer växer upp med digitala plattformar.

För att hjälpa föreningarna vara en attraktiv plats för våra ungdomar och vuxna att

utöva deras idrott hos behövs mer digitalisering.

Om man ligger hemma sjuk men vill stötta laget? Förälder är sjuk men vill se dottern

göra avgörande målet?

Vilka är det som marknadsför Lerums kommun för andra? Många gånger är det våra

klubbar runt omkring som är vårt ansikte utåt. Genom att hjälpa dom visa upp sig

själva kan vi locka till dem mer sponsorer, mer utövare men även hjälpa dom visa

upp Lerums Kommun.

Näringslivet skall vara i världsklass. Vårt föreningsliv skall vi visa upp för världen. Vårt

föreningsliv är att räkna med och det är för ”vi” är från Lerums Kommun.

Ge dom möjlighet till att sända deras matcher LIVE över internet. Då behövs det

mediautrustning i form av kamerautrustning, stativ och kablar. Mediautrustning är

inte gratis och behöver finansieras, vilket förslagsvis kan göras genom en etablering

av en sökbar fond.

Klubbarna ansvarar själva för försäkring, godkännande att man får sända och

hanteringen av utrustningen. Vårt motkrav är att föreningarna skriver på att man ej

kommer använda dessa utanför deras verksamheter.
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Med anledning av ovanstående yrkar jag:

att Moderaterna i Lerum ställer sig positiva till att hjälpa föreningslivet till deras

digitala utveckling.

att Moderaterna i Lerum driver frågan om att hjälpa föreningslivet i sin digitala

utveckling under i Lerums kommun i valrörelsen inför valet 2022.

att styrelsen för Moderaterna Lerum får i uppdrag att utse en ledamot som tar upp

kommunikationen med föreningarna i Lerums kommun.

att Moderaterna i Lerum verkar för att Lerums kommun avsätter finansiella medel till

en fond där kultur - och idrottsföreningar kan söka ekonomiskt stöd för finansiering

av mediautrustning.

Föreningsstyrelsens svar på motion 4:

Föreningsstyrelsen vill tacka motionären för en relevant motion och anser att

grundtanken med motionen är bra. Föreningsstyrelsen finner dock att det inte ligger

inom kommunens uppgift eller mandat att ge extra bidrag i dessa typer av

situationer, utan att det finns andra aktörer som föreningslivet kan vända sig till här,

till exempel studieförbunden.

Med anledning av ovanstående föreslår föreningsstyrelsen årsstämman:

att avslå motionen i sin helhet.
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Motion 5
Lerums Kommun, Hall of Fame
Av: Johan Mårtensson (M)

Bakgrund

Att få politiken att närma sig människor handlar också om att göra roliga & små

saker som kan få ett stort intresse bland våra invånare.

Att lyfta fram framgångsrika personer inom alla områden för att visa våra framtida

generationer om människor som har bott i Lerums Kommun och även göra

människor nyfikna vem dom är. Detta kan bringa mycket mervärde och stolthet för

alla boende inom Kommunen.

Syftet med en Lerums Kommun Hall of Fame hade varit att lyfta fram goda personer

som förebilder genom tiderna för våra nuvarande invånare men även våra

kommande.

Vi hade inte varit den första kommunen att göra detta utan det finns redan i t.ex

Burlövs kommun.

Om man har blivit framröstad till en Hall of Fame medlem så får man kort uppsatt på

KomIn (Kommunhuset) även ett eget segment på lerum.se med kortare presentation

om varje vinnare.

För att få ut innehållet kan t.ex man samarbete med något typ av media för att

möjliggöra en röstning. Detta skulle göras en gång per år.

Dom som förvaltar ärendet bör vara nämnden/beredning Kultur & fritid.

För vidare information hur Burlövs har gjort:

https://www.burlov.se/kulturfritid/stipendierochutmarkelser/halloffame.4.4a8b2c6a1

59cac1506d3 1bf2.html
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Med anledning av ovanstående yrkar jag:

att Moderaterna i Lerum ställer sig bakom motionen Lerums Kommun, Hall of Fame.

att Moderaterna i Lerum aktivt verkar för att en Hall of Fame upprättas

Föreningsstyrelsens svar på motion 5:

Föreningsstyrelsen vill tacka motionären för en innovativ motion och delar

motionärens mening om att det vore roligt om Lerums Kommun fick sin egen “Hall of

fame”. Föreningsstyrelsen känner sig dock tveksamma till den exakta utformningen

som föreslås i motionen, utan anser att det kräver fortsatt utredning.

Med anledning av ovanstående föreslår föreningsstyrelsen årsstämman:

att avslå att-sats 1

att bifalla att-sats 2
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Motion 6
Individualiserad utbildning, egen klass.
Av: Johan Mårtensson (M)

Bakgrund

Alla elever har rätt till ledning och stimulans inom våra skolor i Sverige. Det betyder

att vi skall hjälpa varje elev individuellt att uppnå kunskapsmålen.

Alla elever har olika förutsättningar och har olika typer av behov för att lyckas. Det

finns två olika typer av insatser man kan ge till elever som har svårt att lyckas i

klassrumsmiljö. Dels är det extra anpassning eller särskilt stöd.

Det som jag riktar mig in på är särskilt stöd. En varaktig egen klass som är mindre

men även har lärare som kan hantera elever med behov av extra stöd.

Dessa egna klassar har ett eget schema och fungerar precis som vilken annan klass

som helst fast dom är mindre med högre täthet av pedagoger/lärare än andra

klasser. Det är av yttersta vikt att dessa klasser har ett normalt namn som andra

klasser så det finns en gemenskap till andra.

Om vi kan hjälpa elever nå en högre kunskap och komma närmare eller till och med

nå kunskapsmålen är detta en stor vinst för oss som samhälle. Det betyder att vi

kommer få en fungerande elev med fullständiga betyg ut i arbetslivet.

Enligt (3 kapitlet 2 § och 5–12 §§ skollagen och proposition 2013/14:148 Vissa

skollagsfrågor, sidan 25-29) så påtalas att det handlar om elevens möjlighet att nå

kunskapsmålet, inte vilken diagnos elev har som måste vara grunden i om särskilt

stöd hen skall få.

Enligt (3 kapitlet 5 § och 7-12 §§ skollagen, 9 kapitlet 6 § gymnasieförordningen

samt proposition 2013/14:160 Tid för undervisning – lärares arbete med stöd,

särskilt stöd och åtgärdsprogram, sidan 38 samt Skolverkets allmänna råd om extra
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anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, sidan 11) så handlar det om lärare

och övrig personal skall göra en bedömning om det finns elever som har behov av

extra anpassningar. Om denna extra anpassning ej skulle räcka åligger det Rektorn

att ta över ärendet för att se om eleven behöver särskilt stöd.

Jag föreslår att vi öppnar upp en extra fond för särskilt stöd – egen klass, skola. Där

skolan får en bestämd summa varje termin för dessa mindre klasser.

Jag föreslår även att vi lägger fram en möjlighet för skolorna att vid behov inte agera

tvingande utan att förklara för elev samt föräldrarna att detta kommer gynna elevens

strävan att nå kunskapsmålen.

Mitt förslag handlar om skolformerna grundskolan samt gynmasieskolan.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:

att Moderaterna i Lerum ställer sig positiva till individualiserad utbildning, egen

klass.

att Moderaterna i Lerum driver frågan om individualiserad utbildning, egen klass i

Lerums kommun i valrörelsen inför valet 2022.

att styrelsen för Moderaterna Lerum får i uppdrag att utse en ledamot som aktivt ska

verka för individualiserad utbildning, egen klass i Lerums kommun.

att styrelsen för Moderaterna i Lerum får i uppdrag att lägga en motion om

individualiserad utbildning, egen klass. Denna skall skickas till nästkommande

Moderata förbundsstämma.
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att Moderaterna i Lerum verkar för att Lerums kommun avsätter finansiella medel till

en fond där grundskola samt gymnasieskolan kan söka ekonomiskt stöd för

finansiering av mediautrustning.

Föreningsstyrelsens svar på motion 6:

Motionen pekar på ett dilemma där skollagen lyfter fram barnens rättigheter till

anpassad utbildning men där resursbrist i praktiken leder till att alla inte får den

hjälpen de borde få. Precis som inom sjukvården ser vi att människor kommer i kläm

eller inte får den hjälp de egentligen har rätt till.

Symptomatiskt är att bristerna inte sällan leder till negativa effekter som uppkommer

långt senare och som inte alltid tydligt kan kopplas till den brist på hjälp som ligger

bakom eller den budget som satt ramarna.

Moderaterna bör verka för att alla får den hjälp och det stöd de behöver och

samtidigt hushålla med resurser. Detta kräver den insikt som motionären lyfter fram

samt styrning och uppföljning för bättre träffsäkerhet.

Med anledning av ovanstående föreslår föreningsstyrelsen årsstämman:

att bifalla att-sats 1

att avslå att-sats 2-4
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Motion 7
Lättöverskådlig krisinformation på Lerum kommuns
hemsida
Av: Elisabeth Ottosson (M) & Izabell Erlandsson

Under de senaste åren har en ökad krismedvetenhet uppstått hos civilbefolkningen

relaterad till olyckor eller belastningsattacker som drabbat elförsörjningen,

telekommunikationen, transport- och betalsystemen och leveranserna till matbutiker

med mera. Vårt just-in-time samhälle är sårbart vid naturkatastrofer och olika former

av samhällsstörningar som orsakas av t ex belastningsattacker på datasystem.

Datasystem som i sin tur krävs till det mesta vi behöver till vardags.

Olika former av händelser kan medföra en större efterfrågan och ett snabbt behov av

uppdaterad information gällande vilka åtgärder som ska vidtas vid olika krisscenarier

och/eller var man ska söka mer utförlig information som t ex hos myndigheter som

Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap (MSB).  

Lerums kommun behöver ha lättöverskådlig krisinformation på kommunens hemsida

så att kommuninvånare enkelt kan hitta en översikt av de åtgärder som kan vara

aktuella att vidta samt kontaktuppgifter till olika för händelsen relevanta

myndigheter.

Med anledning av ovanstående föreslås årsmötet besluta:

att Moderaterna i Lerum verkar för att Lerums kommun har lättöverskådlig

krisinformation med instruktioner för olika krisåtgärder och kontaktuppgifter till

relevanta myndigheter på kommunens hemsida.
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Föreningsstyrelsens svar på motion 7:

Föreningsstyrelsen vill tacka motionärerna för en välskriven motion i ett angeläget

ämne. Föreningsstyrelsen delar motionärernas bild att information om krishantering

är viktig och bör göras lättillgänglig för kommuninvånarna.

Med anledning av ovanstående föreslår föreningsstyrelsen årsstämman:

att bifalla motionen i sin helhet.
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