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Revisionsrapport: Granskning av näringslivsverksamheten  
 
KPMG har av oss i revisionsgrupp 1 fått i uppdrag att granska näringslivsverksamheten. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen på ett tillfredsställande sätt leder, styr 
och följer upp näringslivsverksamheten och att näringslivsstrategin efterlevs på ett ändamålsenligt sätt.  

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning av 
näringslivsverksamheten och efterlevnaden av näringslivsstrategin i huvudsak är tillfredsställande.   

Följande bedöms, d.v.s. att: 

• det finns ändamålsenliga och tillräckligt beslutade styrdokument för näringslivsorganisationen 
och näringslivsverksamheten. Kommunfullmäktiges mål har brutits ner och innefattar mål, 
indikatorer, handlingsplan och aktiviteter för näringslivsverksamheten att sträva mot och 
genomföra.  

• kommunstyrelsen i stora delar har säkerställt att roller och ansvar är tillfredsställande gällande 
näringslivsverksamheten.  

• att näringslivsgruppen som en kommunövergripande sammanhållande funktion samt 
ledningen och styrningen av näringslivsverksamheten har gett goda resultat och är i linje med 
näringslivsstrategin och de mål, indikatorer och aktiviteter som är beslutade i 
kommunstyrelsens och näringsberedningens verksamhetsplaner.  

• för målet ”God tillgång till arbetstillfällen och ett attraktivt företagsklimat” är 
kommunstyrelsens analys, i kommunstyrelsens delårsrapport, att arbetet har utvecklats för att 
säkerställa god tillgång till arbetstillfällen och ett attraktivt företagsklimat. Bedömning av 
måluppfyllelsen för 2021 kommer att mätas vid helåret.  

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas att: 

• kommunstyrelsen följer upp den nuvarande politiska strukturen för att undersöka om/hur 
roller och ansvar kan tydliggöras ytterligare. 

• kommunstyrelsen följer upp arbetet med att uppdatera näringslivsstrategin.  

• i handlingsplanen även redovisa status av genomförande/aktivitet.  

• överväga att i kommunstyrelsens riskanalys framåt ta hänsyn till eventuella risker i 
internkontrollplanen kopplat till näringslivsverksamheten. 

 

Vi beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast den 28 februari 2022 och 
för kännedom till kommunfullmäktige. 
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