Vad ska, bör och kan kommungruppen göra?
Det primära syftet för LRFs kommungrupper är att bevaka och påverka inom den kommunala näringspolitiken så att företag
inom de gröna näringarna får bästa möjliga förutsättningar för tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.
Uppgifter som SKA göras
Aktiviteter:
- Minst en kontakt med politiker och
tjänstemän i kommunledningen varje år
- Följa kommunens näringspolitiska arbete
ur ett landsbygds- och lantbrukarperspektiv

Uppgifter som BÖR göras
Aktiviteter:
- Kontakt med politiker och tjänstemän inom
kommunens ansvarsområden, se sid 2
- Kontakt med kommunens näringslivskontor
t.ex. gällande grön tillväxtplan i kommunen
- Hålla årsmöte
- Kontakt med företagarföreningen
- Samarbete med angränsande kommungrupper,
särskilt om dessa kommuner samarbetar kring
tillsyn, räddningstjänst eller upphandling

Uppgifter som KAN göras
Aktiviteter:
- Tematräffar om olika frågor, t.ex.
intrångsfrågor, offentlig upphandling,
tillsynsfrågor, företagsutveckling
- Engagemang kring bredbandsutbyggnad
- Upprätta en krisberedskapslista på
medlemmar som kan stötta räddningstjänsten vid olyckor/naturhändelser
- Medverka på mässor & marknader
- Öppen gård, skolkontaktsarrangemang
- Samarbete Polisen/grannsamverkan mot
brott

Dokument:
- Efter konstituering fylla i och skicka in
valrapport
- Svara på remiss om ny kommunal
översiktsplan

Dokument:
Dokument:
- Svara på remisser från kommunen
- Ta fram faktablad om kommunens lantbruk
- Svara på remisser från andra myndigheter och
verk, t.ex. när det gäller infrastrukturutbyggnad
- Svara på ev. frågeställningar och enkäter från
LRF-regionen och riksförbundet

Kommunikation:
- Föra dialog med lokalavdelningarna och
regionen om kommungruppens arbete
- Delta i förtroendevaldakonferenser

Kommunikation:
- Svara på frågor från media
- Skicka bilder och information om lokala
aktiviteter till LRF-regionens kommunikatör
- Driva opinionsbildning i media, t.ex. via
insändare och debattartiklar i samarbete med
LRF-regionens kommunikatör

Kommunernas ansvarsområden – här kan vi påverka
Planering & byggande

Upphandling

Har planmonopol.
Översiktsplanerar & detaljplanerar.
Prövar bygglov m.m.
Projekterar egna väg- och
bostadsbyggen.
Tillsyn över byggandet.
Utfärdar dispens i strandskyddet

Kommunen upphandlar ofta
entreprenadtjänster som
snöröjning och andra mark och
fastighetstjänster.
Kommunen är också en stor
konsument av livsmedel inom
skola, äldreomsorg etc. Även
dessa frågor behöver därför
bevakas.

Skydd mot olyckor &
Räddningstjänst
Ansvar för räddningstjänsten.
Tillsyn över brandskydd och
brandsäkerhet.

Livsmedelssäkerhet
Ansvarar för livsmedelskontrollen
i bl.a. gårdsbutiker., restauranger
och vattenverk.
Beslutar om avgifter för sin
livsmedelskontroll.
(Länsstyrelsen ansvarar för
foder- och livsmedelskontrollen i
primärproduktionen samt
djurskyddstillsynen)

Kommunernas
obligatoriska
uppgifter*

Miljö- & hälsoskydd
Tillsyn över miljö- och hälsoskyddet
(även naturreservat), bl.a. kemiska
produkter, miljöfarlig verksamhet (t.ex.
djurhållning) och avfall.
Beslutar om avgifter för tillsynen.
Ger tillstånd till, samt har tillsyn över
avlopp och värmepumpar.
Utfärdar lokala föreskrifter om t.ex.
tomgångskörnng, spridning av gödsel
och eldning.
Får föra talan i tillståndsärenden enligt
miljöbalken

Kollektivtrafik
Normalt tillsammans med
landstinget eller i förekommande
fall Regionförbund.

Andra uppgifter
Vattenförsörjning och
avlopp

Övrigt:

Socialtjänst
Äldreomsorg
Barnomsorg & skola
Viss vuxenutbildning
m.m.

Krisberedskap

Renhållning och avfall

T.ex. vid utbrott av
smittsamma sjukdomar

Ansvarar för renhållning och
avfallshantering

*Exempel på frivilliga uppgifter är byggande av bostäder, energi, näringslivsutveckling, turism, kultur och fritid. Kommunen kan även
dela ut extra bidrag till enskilda vägar.
LÄS MER om kommunernas ansvar på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida www.skl.se Där finns också information om hur
kommunerna styrs. De flesta kommuner har egna hemsidor med bra, lokal information.

