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KS 2019/

Kommunstyrelsen

Motion – Implementera Rättviksmodellen för att
lyfta företagsklimatet i vår kommun.
I en motion till kommunfullmäktige 2019-03-18 föreslår Centerpartiet att man
utreder hur ”Rättviksmodellen Tillväxt & Tillsyn” kan införas i Trelleborg samt
föreslår att kommunledningskontoret ges i uppdrag att anamma förhållningsättet
om mer dialog och mindre myndighetsutövande. Föreligger förslag till hantering av
kommunstyrelsen.

Beredning
Bakgrund
Rättviksmodellen är ett syn- och arbetssätt inom kommunens myndighetsutövande
funktioner vilket kortfattat kan beskrivas med att kommunal tillsynsverksamhet
faktureras i efterhand och präglas av dialog. Modellen hanteras numera av den
ekonomiska föreningen Tillsyn & Tillväxt. Ett centralt verktyg i modellen från
Tillväxt och Tillsyn är den s.k. Rättelsetrappan. Det är ett arbetssätt i kommunens
myndighetsutövande roll som tar hänsyn till företagarnas vardag och som utgår
ifrån muntlig kommunikation i första steget. Andra delar berör samordnad
myndighetsutövning där man genom att samordna tillsynen mellan kommunens
olika myndighetsdelar endast behöver utföra ett tillsynsbesök. Det kan exempelvis
handla om att samordna tillsyn av miljöfarlig verksamhet och livsmedelskontroll.
Vidare berör Rättviksmodellen även fakturering enligt självkostnadsprincipen samt
att kommunen efterhandsdebiterar vid bl.a. tillsynsärenden.

Trelleborgskontexten
I Trelleborgs kommun ansvarar samhällsbyggnadsnämnden i de flesta delar för den
myndighetsutövning som berörs av Rättviksmodellen. Socialnämnden ansvar för
en mindre del, bland annat den del som berör alkohol- och tobakslagstiftning.
Därutöver berörs Räddningstjänsten i vissa delar.
Ur ett näringslivsperspektiv är erfarenheten från exempelvis Rättvik att man
klättrade avsevärt i rankingen; från plats 238 till plats 10 på nio år när det gäller det
sammanfattande omdömet. Generellt är dialog och framåtriktat förbättringsarbete i
samverkan bättre än envägskommunikation och vitesföreläggande för att kunna
åstadkomma förändring. Det är dessutom det egentliga syftet med tillsynen. Vidare
är det troligt att ett rådgivande arbetssätt vid tillsyn och där kommunen endast
fakturerar näringsidkare för faktiska kostnader ett förbättrat företagsklimat.
Exempelvis kan det leda till att näringsidkare inte drabbas av oskäliga avgifter. När
det gäller olika modeller för arbetssätt måste de anpassas till den lokala kontexten.
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Därför föreslås här att berörda nämnder får möjlighet att yttra sig över föreslaget
arbetssätt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att
besvara motionen med att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan
med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen utreda hur
Rättviksmodellen kan införas i Trelleborgs kommun, samt
att återkomma till kommunfullmäktige i oktober 2019 med ställningstagande om
införande av Rättviksmodellen.
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