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Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-08-15

KS 2018/29

Plats och tid

Sessionssalen kl. 13.00–15.15

Beslutande

Torbjörn Karlsson (S), Ordförande
Jan Isaksson (M)
Bertil Larsson (SÖS), Vice ordförande
Emil Samnegård (MP)
Mikael Rubin (M)
Patrik Holmberg (C)
Henrik Silfverstolpe (L)
Veronica Larsson (S)
Lennart Höckert (S)
Jan Larsson (--)
Anna Nordstrandh (S)
Anita Persson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Sven Lindkvist (S) ersätter Helmuth Petersén (SD)

Ersättare

Britta Brinck-Nehlin (-)
Inger Persson (L)
Johnny Nilsson (S)
Lars Mikkelä (M)
Layal Chidiac (S)

Övriga

Fredrik Geijer, Kommundirektör, Klg
Ingrid Wall, Kommunikationschef, Klg
Mia Ideström, Kommunsekreterare, Klg
Bo Carlbark, Ekonomichef, Klg
Greger Ragnarsson, Avdelningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, §
225
John Pickens, Green Room, Arbetsmarknadsförvaltningen, § 226
Jonny Sjöstedt, Valsamordnare, Valkansliet, § 228

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen den 20 augusti 2018

Paragrafer

223-264

Sekreterare
Mia Ideström
Ordförande
Torbjörn Karlsson (S)

Justerare

Bertil Larsson (SÖS)

Mikael Rubin (M)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats

Kommunledningsförvaltningen, Algatan 13, Trelleborg

Underskrift
Mia Ideström

Justerares signaturer
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§ 233 Slutgiltig granskningsrapport näringslivsarbetet
Dnr KS 2018/651

Ärendebeskrivning
KPMG har av Trelleborgs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska
kommunens näringslivsarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018 och är
en uppföljning av en tidigare granskning från 2015.
Deras sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att vissa åtgärder
vidtagits för att förbättra näringslivsarbetet men att kommunstyrelsen behöver
stärka den samlade styrningen och uppföljningen av näringslivsarbetet för att
säkerställa följsamhet och åtgärder kopplat till näringslivspolicyn och antagna mål.

Beredning
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av revisionsrapporten och delar
revisorernas uppfattning. Rapporten lyfter tydligt fram brister i samordning och
styrning av näringslivsfrågor som en viktig del i ett förbättrat arbete såväl internt
som externt. Noterar även att Trelleborgs kommun inte genomför någon direkt
systematisk uppföljning av näringslivsklimatet i kommunen, vilket hade skapat
gynnsammare förutsättningar för ett eget förbättringsarbete. Däremot följs
resultatet av Svenskt Näringslivs enkät och den sammanfattande rankingen
nogsamt under 2018 och insatser genomförs för ett förbättrat uppföljningsarbete.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommundirektören i uppdrag att stärka styrningen och uppföljningen av
kommunens näringslivsarbete för att säkerställa följsamhet och åtgärder kopplat till
näringslivspolicyn och antagna mål,
att tydliggöra de organisatoriska förutsättningarna för ett optimerat
näringslivsarbete,
att uppmana nämnder och bolag att aktivt samverka, samordna och utveckla
näringslivsarbetet, samt
att svara revisorerna med kommunstyrelsens beslut om åtgärder.
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