
 

 

Granskning av kommunens näringsverksamhet  

KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens näringslivsverk-

samhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Granskningens syfte har varit att bedöma om gymnasie- och näringslivsnämnden på ett tillfreds-

ställande sätt leder, styr och följer upp näringslivsverksamheten och om näringslivsstrategin  

efterlevs på ett ändamålsenligt sätt.  

Näringslivsorganisationen är organisatoriskt placerad under gymnasie- och näringslivsnämnden 

som ansvarar för att arbeta strategiskt med frågor rörande arbetsmarknad och näringsliv samt  

allmänt främja sysselsättning och näringslivet i kommunen.  

Täby kommuns vision är att ha ett av Sveriges bästa företagsklimat. Kommunfullmäktige har an-

tagit en näringslivsstrategi för 2019–2022 som ska bidra till en långsiktigt hållbar samhällsut-

veckling och tillväxt i näringslivet. Aktiviteter som ansluter till strategin har sammanställts i en 

handlingsplan för näringslivsutveckling. 

Vår sammanfattande bedömning är att gymnasie- och näringslivsnämndens ledning, styrning och 

uppföljning av näringslivsverksamheten i huvudsak är tillfredsställande.   

Vi bedömer att: 

- det finns ändamålsenliga och tillräckligt beslutade styrdokument för näringslivsorgani-

sationen och näringslivsverksamheten. De är aktuella och innefattar strategier, mål och 

aktiviteter för näringslivsverksamheten att sträva mot och genomföra. 

- fr.o.m. april 2021 i nya organisationen finns goda förutsättningar att fortsätta att tydlig-

göra roller och ansvar för näringslivsverksamheten.  

- nämndens ledning och styrning av det pågående arbetet att långsiktigt efterleva närings-

livsstrategin är tillfredsställande.  

- för att nå nämndsmålet och övriga mål/ambitioner inom mandatperioden för närings-

verksamheten är det väsentlighet att mål och resurser harmonierar, d.v.s. att det finns 

ekonomiska och personella resurser för att kunna nå de mål som är beslutade. 

- det sker ett aktivt arbete med att genomföra aktiviteterna i handlingsplanen. En uppfölj-

ning/aktivitet för 2021 är genomförd med status om aktiviteten är pågående eller genom-

förd.  

- måluppfyllelsen för 2020 utifrån årsredovisningen är delvis tillfredsställande gällande 

näringslivsverksamhetens mål och tre indikatorer. 
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- följa upp effekter av omorganisationen för att säkerställa en tillfredsställande närings-

verksamhet.  

- säkerställa att mål och ekonomi harmonierar för att nå en tillfredsställande måluppfyl-

lelse och stärka företagsklimatet m.m. 

- det i protokollen tydligare framgår nämndens ledning och styrning av näringslivsverk-

samhetens utifrån erhållen information.  

- i nämndens riskanalys framåt ta hänsyn till eventuella risker i internkontroll-planen 

kopplat till näringslivsverksamheten. 

Revisionen önskar att gymnasie- och näringslivsnämnden ger ett yttrande över granskningens 

slutsatser senast den 30 oktober 2021. 
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