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GYMNASIE- OCH 
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Kommunrevisionen 

Täby kommun 

Yttrande avseende revisorernas granskning 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. 

Med bakgrund av granskningen lämnar revisorerna ett antal rekommendationer 

till gymnasie- och näringslivsnämnden. Nämndens bedömning är att det pågår 

eller planeras ett arbete kring samtliga punkter. 

Synpunkter 

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 

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 
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ansvar för näringslivsverksamheten. Revisionen bedömer också att det pågående 

arbetet med att långsiktigt efterleva näringslivsstrategin är tillfredsställande.  

Vidare bedömer revisorerna att för att nå nämndmålet och övriga 

mål/ambitioner inom mandatperioden är det väsentligt att mål och resurser 

harmoniserar och att det sker ett aktivt arbete med att genomföra aktiviteterna i 

handlingsplanen. Måluppfyllelsen för 2020 är endast delvis tillfredsställande 

gällande näringslivsverksamhetens mål och indikatorer. 

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderar revisonen gymnasie- 

och näringslivsnämnden att: 

1. följa upp effekter av omorganisationen för att säkerställa en 
tillfredsställande näringslivsverksamhet.  

2. säkerställa att mål och ekonomi harmonierar för att nå en 
tillfredsställande måluppfyllelse och stärka företagsklimatet m.m. 

3. det i protokollen tydligare framgår nämndens ledning och styrning av 
näringslivsverksamhetens utifrån erhållen information.  

4. i nämndens riskanalys framåt ta hänsyn till eventuella risker i interna 
kontrollplanen kopplat till näringslivsverksamheten. 

Revisionen önskar att gymnasie- och näringslivsnämnden ger ett yttrande över 

granskningens slutsatser senast den 30 oktober 2021. 

 

Gymnasie- och näringslivsnämndens kommentarer på revisorernas 
rekommendationer 

Nämnden lämnar följande svar till revisorernas rekommendationer.  

1. Omorganisationen av näringslivsenheten ska ge synergieffekter mellan 

verksamheter som arbetar stödjande och kommunövergripande med 

kommunikation, service och bemötande samt ge en närmare koppling till 

bland annat enheterna kontaktcenter och kommunikation. Effekterna av 

omorganisationen ska bidra till att öka måluppfyllelsen på sikt.  

2. Näringslivsmålen bedöms i dagsläget realistiska i förhållande till resurser. 

Näringslivsenheten arbetar kommunövergripande genom att bevaka 

näringslivsfrågorna och fungerar som en katalysator till verksamheterna. 

Verksamheterna ansvarar själva för sitt arbete med näringslivsfrågor, det 

finns specifika forum och kontaktpersoner inom verksamheterna som 

näringslivsenheten samarbetar med.  
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3. Näringslivsstrategin har antagits av kommunfullmäktige och 

handlingsplanen av kommunstyrelsen. Gymnasie- och 

näringslivsnämnden ges regelbundet information om hur arbetet med 

handlingsplanen framskrider. Nämnden har i sina protokoll tidigare 

noterat att nämnden tackar för informationen i de informationsärenden 

som förekommit. För att tydliggöra gymnasie- och näringslivsnämndens 

ledning och styrning även i informationsärenden har nämnden nu 

övergått till en skrivning där det framgår att nämnden noterar 

informationen till protokollet. 

4. I nämndens årliga riskanalys för intern kontrollplan ska även risker 

kopplat till näringslivsverksamheten tas fram från och med år 2022. 

 


	Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens näringslivsverksamhet
	Sammanfattning
	Synpunkter
	Gymnasie- och näringslivsnämndens kommentarer på revisorernas rekommendationer



