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Yttrande avseende revisorernas granskning av 
kommunens näringslivsverksamhet 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att översända Yttrande avseende 

revisorernas granskning av kommunens näringslivsverksamhet, daterat den 10 

september 2021, till kommunrevisionen som sitt svar på granskningen av 

kommunens näringslivsverksamhet.  

Sammanfattning 

Revisorerna har granskat om gymnasie- och näringslivsnämnden på ett 

tillfredsställande sätt leder, styr och följer upp näringslivsverksamheten och om 

näringslivsstrategin efterlevs på ett ändamålsenligt sätt.  

Bedömningen av revisorerna är att gymnasie- och näringslivsnämndens ledning, 

styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten i huvudsak är 

tillfredsställande, men att det kan finnas en risk att näringslivsstrategin inte 

efterlevs på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt och att målen inte nås 

för näringslivsverksamheten i kommunen. 

Ärendet 

KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen 

leder, styr och följer upp näringslivsverksamheten och om näringslivsstrategin 

efterlevs på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 

2021. 

Efter genomförd granskning gör revisionen bedömningen att Täby kommuns 

näringslivsverksamhets ledning, styrning och uppföljning i huvudsak är 
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tillfredsställande, men att det kan finnas en risk att näringslivsstrategin inte 

efterlevs på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt och att målen inte nås 

för näringslivsverksamheten i kommunen. 

Revisionen bedömer att kommunen har ändamålsenliga och tillräckliga 

styrdokument för näringslivsverksamheten och att den nya organisationen från 

och med april 2021 har goda förutsättningar att fortsätta tydliggöra roller och 

ansvar för näringslivsverksamheten. Revisionen bedömer också att det pågående 

arbetet med att långsiktigt efterleva näringslivsstrategin är tillfredsställande. 

Måluppfyllelsen för 2020 är endast delvis tillfredsställande gällande 

näringslivsverksamhetens mål och indikatorer. 

Revisionen önskar att gymnasie- och näringslivsnämnden ger ett yttrande över 

granskningens slutsatser senast den 30 oktober 2021. 

Sofia Birk 
Chef HR, kommunikation och näringsliv 

Caroline Arenander 

Näringslivschef 

Bilagor 

1. Missiv från kommunrevisionen Täby kommun, daterad den 20 maj 

2021 

2. Granskning av näringslivsverksamheten, KPMG AB, daterad den 20 

maj 2021 

3. Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens 

näringslivsverksamhet, daterad den 10 september 2021 

Expedieras 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 
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