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Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-05-27

KS 2019/379

Plats och tid

Parken kl. 18.00–22.45

Beslutande

Helmuth Petersén (SD)
Mikael Rubin (M)
Anita Persson (SD)
Anna Nordstrandh (S)
Lars Mikkelä (M)
Anders Ahvander (SÖS)
Per Klarberg (SD), 2:e vice ordförande
Sven Lindkvist (S)
Marianne Ohrlander (M)
Patrik Holmberg (C), §§ 1-7
Erik Lundström (KD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Mathias Andersson (SD)
Veronica Larsson (S)
Emil Samnegård (MP)
Jan Isaksson (M)
Ken Karlsson (SD)
Johnny Nilsson (S)
Göran Gärtner (M)
Bengt Andersson (SD)
Christer Dahlberg (SÖS)
Marianne Pettersson (S)
Håkan Sjöberg (M), Ordförande
Wictor Olsson (SD)
Catharina Blixen-Finecke (M)
Fredrik Karlsson (SD)
Mariann Sjöström (C)
Hans Norén (KD), 1:e vice ordförande
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Inger Persson (L)
Fredrik Trulsson (SD)
Ib Rundqvist (M)
Ismet Dedic (S)
Ann-Marie Flink (SÖS)
Mats Andersson (SD)
Otto von Arnold (-), §§ 1-16
Eva Höckert (S)
Bo Jönsson (SD)
Fredrik Schlyter (M)
Lennart Höckert (S)
Ulf Carlsten (SD)
Roger Persson (M)
Ola Olsson (C)
Karin Jönsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Anna Holst (SD)
Paul Lövdahl (S)
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Lizian Kyreus (S)
Hans Björklund (S)
Mårten Bönnemark (M)
Gunnar Hedin (M), §§ 17-30
Sven Tilly (SÖS)
Mette Hansson (C), §§ 8-30
Tomas Tigerschiöld (MP)
Ersättare

Oliver Weiland (SD)
Håkan Lerstorp (SD)
Magnus Isgren (SD)
Tomas Olsson (SD)
Andrzej Krugly (SD)
Eva Karlsson (SD)
Anitha Lata (S)
Britta Brinck-Nehlin (M)
Thomas Nilsson (KD)
Estrid Nimåker (KD)
Kristoffer Larsson Lindstrii (L)

Övriga

Daniel Vagland, Kommunjurist, Klg
Fredrik Geijer, Kommundirektör, Klg
Mats Åstrand, Utredningssekreterare, Klg

Justeringens plats och tid

Rådhuset

Paragrafer

116-145

Sekreterare
Mats Åstrand
Ordförande
Håkan Sjöberg (M)

Justerare

Justerares signaturer

Per Klarberg (SD)

Hans Norén (KD)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-07

Datum då anslaget tas ned

2019-06-28

Förvaringsplats
Underskrift
Mats Åstrand

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokollsutdrag

4 (5)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-05-27

KS 2019/379

§ 120 Motion - Implementera Rättviksmodellen
för att lyfta företagsklimatet i vår kommun.
Dnr KS 2019/345

Ärendebeskrivning
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
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.
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.
Därför föreslås här att berörda nämnder får möjlighet att yttra sig över föreslaget
arbetssätt.
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Yrkande
Marianne Pettersson (S) yrkar, med instämmande av Christer Dahlberg (SÖS),
Emil Samnegård (MP) och Henrik Silfverstolpe (L), bifall till motionen.
Mikael Rubin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.

Omröstning
Ordförande föreslår att den som vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag röstar
ja och den som vill besluta om bifall till motionen röstar nej.
Med 27 ja och 24 nej i enlighet med bifogad voteringslista 4, finner ordförande att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen,
att ge kommundirektören i uppdrag att titta på positiva effekter av
Rättviksmodellen och anpassa dessa till Trelleborgs förutsättningar, samt
att återkomma till kommunfullmäktige första kvartalet 2020 för beslut.

Reservation
Socialdemokraterna, Söderslättspartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna
anmäler reservation.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

