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Kommunstyrelsen

Möjlig implementering av Rättviksmodellen i
Trelleborgs kommun - återrapport
I en motion lyftes ett förslag om att utreda hur ”Rättviksmodellen” kan
implementeras i Trelleborgs kommun och att förhållningssättet i modellen skulle
anammas. Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 (§120) 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.
Föreligger förslag till beslut utifrån uppdraget enligt ovan.

Beredning
Eftersom arbetsmarknadsförvaltningen idag ansvarar för näringslivsfrågorna har
uppdraget ställts dit. Eftersom en omorganisation gällande näringslivsfrågor
genomfördes under den period utredningen skulle genomföras har ingen
nämndsremiss genomförts till arbetsmarknadsnämnden så som skulle gjorts enligt
ordinarie process. En skrivelse har inkommit till kommunledningsförvaltningen
från arbetsmarknadsförvaltningen som redogör för positiva effekter av
Rättviksmodellen utifrån ett Trelleborgsperspektiv, samt föreslår hur detta skulle
kunna genomföras. Se bilaga för skrivelsen i sin helhet.

Förslag från arbetsmarknadsförvaltningen
Minskat regelkrångel och minskad byråkrati:
 Förslagsvis kan dialogen som genomförs idag utökas genom att
arbetsmarknadsförvaltningens enhet för näringsliv kopplas på gällande
genomförda besök för att skapa redundans i informationen samt en bild av
eventuella oklarheter som kan finnas.
Bättre förutsättningar till företagande:
 Trelleborgs kommun kan i denna punkt vara mer följsamma och se till vilka
behov och alternativa frågor som kan tas upp vid en tillsyn och arbeta
proaktivt. Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för näringsliv kan med
fördel vara en mer aktiv del i samordningen av tillsynsarbetet för att kunna
revidera kommunens arbete löpande inom ett bredare anslag och samtidigt
kunna hålla en mer informell kontakt med näringslivet. Vidare skulle
information om hur vi arbetar och vårt förhållningssätt gentemot
näringslivet vara en del av introduktionsdagen för nyanställda.

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Rådgivning istället för myndighetsutövning:
 Kommunen är statens förlängda arm gällande vilken tillsyn som ska utföras.
Vad gäller rådgivning är detta en balans mot det konsultativa och det läggs
fokus på just den rådgivande biten. Dock föreligger det en risk för jäv om en
myndighetsperson ska genomföra tillsyn på tidigare rådgivningar. De mer
krångliga ärendena gäller främst nya företag med tämligen litet ekonomiskt
utrymme. I dessa fall är det av vikt att dialogen fungerar och att företagaren
förstår kommunens tjänstemän. Vilka avgifter som kommunen tar måste
vara transparanta och lätta att förstå för företagaren.
Bilaga – Skrivelse Rättviksmodellen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att ge berörda nämnder i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder, samt
att godkänna återrapporteringen av uppdraget och lägga den till handlingarna.

Skickas till
Arbetsmarknadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

