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Datum

Diarienummer

2020-07-30

KS 2020/417

Kommunstyrelsen

Revisionens Granskning av kommunens
näringslivsarbete
Sammanfattning
På uppdrag av revisorerna i Trelleborgs kommun har KPMG granskat kommunens
näringslivsarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Detta underlag
utgör kommunstyrelsens svar på denna granskning.
Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och
arbetsmarknadsnämndens arbete avseende styrning och uppföljning av
näringslivsarbetet i huvudsak bedrivs på ett ändamålsenligt vis och att det vidtagits
förbättrande åtgärder sedan revisionens förra granskning 2018.
Revisionens fyra rekommendationer berör kommunens roller och ansvar,
näringslivspolicy, företagares upplevelse av samarbetet och styrning och
uppföljning. Det konstateras i svaren att det redan pågår ett utvecklingsarbete inom
samtliga områden.

Beslutsunderlag
Rapport från revisionen, KPMG, Granskning av kommunens näringslivsarbete,
Dnr KS 2020/417.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreliggande svar på revisionens granskning av kommunens
näringslivsarbete.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknadsnämnden
Revisionen

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
Svar på granskningsrapporten
Kommunstyrelsen lämnar följande svar på de fyra rekommendationerna i
rapporten:
Rekommendation: Följa upp att roller och ansvar är tydliggjort mellan
kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden i syfte att uppnå gemensamma mål
då ansvaret är delat på två nämnder.
Svar: Näringslivsarbetet är en av flera frågor där ansvaret är delat mellan olika
nämnder. De olika nämndernas ansvarsområden formuleras i deras reglementen.
Kommunstyrelsens roll är att styra och samordna samtliga nämnders och bolags
verksamheter och utöva uppsiktplikt i de fall då kommunfullmäktiges beslut inte
verkställs. Uppföljning av roller och ansvar sker i det löpande
målsamordningsarbetet och gemensam ärendehantering på kommunledningsnivå.
Rekommendation: Se över kommunens näringslivspolicy i syfte att anpassa den
till nuvarande organisation för näringslivsarbetet.
Svar: Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom revisionens bedömning om
att näringslivspolicyn bör revideras och anpassas. Detta bör ske det närmaste året
och då i samverkan med näringslivet och mellan berörda förvaltningar. Då ska
hänsyn tas till både den nya organisationen och nya arbetssätt.
Rekommendation: I enlighet med antagna mål för näringslivsarbetet verka för att
utveckla Trelleborgs kommuns företagares upplevelse av samarbetet med
kommunen i näringslivsfrågor.
Svar: Företagares upplevelse av samarbetet med kommunen är av yttersta vikt för
en positiv utveckling av näringslivsarbetet. Detta nås genom ständig dialog och
lyhördhet från alla parter. Här kan även det löpande kompetensutvecklingsarbetet
av handläggare inom kommunens samtliga berörda verksamheter vara till stor
nytta, liksom ett planerat, strategiskt kommunikationsarbete.
Rekommendation: Säkerställa styrning och uppföljning av kommunens
näringslivsarbete för att tillse följsamhet och åtgärder kopplat till
näringslivspolicyn och antagna mål.
Svar: Ett av de av kommunfullmäktige beslutade inriktningarna för innevarande
mandatperiod är ”attraktivt näringsliv”. Det innebär att det årligen formuleras
effektmål, aktiviteter och indikatorer i berörda nämnder som följs upp enligt det av
fullmäktige beslutade årshjulet, d v s i både delårs- och helårsrapporter. Därutöver
pågår ett löpande kommunövergripande arbete med målsamordning där berörda
förvaltningar inom varje inriktning gemensamt planerar och samordnar för att nå
kommunfullmäktiges mål. Härav anser kommunstyrelsen att styrning och
uppföljning av kommunstyrelsens näringslivsarbete är säkerställd.

