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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

En grundförutsättning för en kommuns utveckling är ekonomisk tillväxt. Det privata näringslivet är 

en central part för tillväxt, utveckling och sysselsättningen i kommunen. Ett växande näringsliv 

präglas av ett inflöde av nya företag och förnyelse inom det befintliga näringslivet. Kommunen kan 

påverka och ta beslut som bygger och stärker företagandet. Framgångsfaktorer för ett bra före-

tagsklimat är bland annat att:  

▪ Skapa politisk enighet om näringslivsfrågorna och visa tydligt ledarskap, vilket ger förutsäg-

barhet för företagen.  

▪ Erbjuda hög kommunal servicenivå: bra bemötande, korta ledtider för beslut, lättillgänglig in-

formation och strukturerad dialog med företagen. 

Enligt Svensk Näringslivs rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner ligger Kalmar 

kommun på placering 140 2019 (2018 plats 76). Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen har kom-

munens revisorer valt att granska arbetet avseende näringslivsverksamheten.  

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Bedriver kommunstyrelsen ett ändamålsenligt näringslivsarbete? 

1.3. Revisionskriterier 

▪ Kommunstyrelsens reglemente 

▪ Berörda bolag och deras bolagsordningar och ägardirektiv 

▪ Budget år 2019 

▪ Relevanta styrdokument inom området 

1.4. Kontrollmål 

▪ Det finns mål för näringslivsarbetet 

▪ Kommunstyrelsens näringslivsarbete skapar förutsättningar för ett bra näringslivsklimat  

▪ Det finns en ändamålsenlig organisation för näringslivsarbetet och som inkluderar hela den 

kommunala organisationen inklusive berörda kommunala bolag 

▪ Det bedrivs aktiviteter gentemot näringsliv som stödjer kommunens utveckling 

▪ Roller och ansvar är tydliga i den kommunala organisationen avseende näringslivsarbetet, 

både inom kommunen och de kommunala bolagen 

▪ Kommunstyrelsen erhåller en löpande rapportering kring näringslivsarbetet samt vidtar beslut 

om åtgärder vid behov 

1.5. Avgränsning 

Granskningsobjekt är kommunstyrelsen. Granskningen avser år 2019. 

1.6. Metod 

Intervjuer har genomförts med kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 1:e vice ordfö-

rande, kommundirektör, näringslivschef, samhällsbyggandschef, enhetschef livsmedelenheten, 

verksamhetschef miljö, verksamhetschef för plan och bygg, chef för mark och exploatering, VD 

KIFAB, VD Destination Kalmar AB, VD Science Park AB samt fyra näringslivsföreträdare.  
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Vi har tagit del av relevanta dokument för granskningen, exempelvis: 

▪ Kommunstyrelsens reglemente 

▪ Kommunstyrelsens protokoll år 2018 och 2019 

▪ Budget år 2019 

▪ Bolagsordningar och ägardirektiv för KIFAB, Destination Kalmar AB och Science Park AB samt 

andra styrande dokument i form av verksamhetsplaner för bolagen 

▪ Resultat av Insikt 

▪ Diverse powerpointpresentationer 

 

Rapporten är sakgranskad av kommundirektör och näringslivschef.  
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Det finns mål för näringslivsarbetet 

2.1.1. Iakttagelser 

I kommunens budget för år 2019 framgår under Näringsliv och arbetsmarknad: 

Kalmar är motor i en gemensam arbetsmarknadsregion i sydöstra Sverige. Genom utbyggd kol-

lektivtrafik, bra pendlingsmöjligheter och en infrastruktur för hög digital överföringshastighet i 

hela regionen kan människor bo och arbeta var de vill. Vår flygplats fortsätter ge näringslivet 

och regionens invånare goda möjligheter att utvecklas och resa genom flygförbindelser med 

såväl Stockholm som Europa. Näringslivet betraktar Kalmars företagsklimat som ett av de 

bästa i landet. Linnéuniversitetet fortsätter att vara grogrund för innovationer, forskning och nya 

företag, inte minst tack vare familjen Kamprads forskningsstiftelse. I nära och djup samverkan 

med näringslivet har vi modet att satsa på nya idéer. 

Vidare framgår bland annat följande i budgeten under Ett växande och attraktivt Kalmar: 

▪ Kommunen behöver en utvidgad arbetsmarknadsregion och ett bra näringslivsklimat. 

▪ Kommunen har en stor spridning och bredd i näringslivet, huvuddelen av nya arbetstillfällen 

skapas i små och medelstora företag och dessa ska ges de bästa förutsättningarna att verka i 

Kalmar. 

▪ Kommunen ska vara aktiv i arbetet med att få nya företag att starta verksamhet och etablera 

sig samtidigt ska redan befintliga företag stödjas. 

▪ Det ska ske ett målmedvetet arbete för att förbättra företagsklimatet, bland annat genom konti-

nuerlig dialog med näringslivet. 

▪ Förenkling ska ske av regler och rutiner när det gäller kommunens myndighetsutövning.  

▪ Målet är att tillhöra topp 30 i landets avseende SKL:s näringslivsmätning Insikt. 

 

Inriktningen är bland annat: 

▪ Genomföra minst 150 företagsbesök per år. 

▪ Under de kommande fem åren ska ytterligare ett eller flera verksamhetsområden för etable-

ringar i kommunen tas fram. 

▪ Fortsatt samarbete med de Gröna Näringarna i Kalmar kommun. 

 

I Insikt mäts brandskydd, bygglov, livsmedel, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, serveringstill-

stånd, bemötande, effektivitet, information, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet. I Insikt har 

det samlade värdet varit enligt följande: 

År Värde Snittet 
bland del-

tagande 
kommuner 

2014 70  
2015   
2016 77  
2017 76  
2018 73 72 

Källa: Kolada 
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År 2018 placerade sig Kalmar kommun på plats 88 av 171 deltagande kommuner. I de fall kom-

munen fått låga betyg så försöker kommunens olika förvaltningar att rätta till detta, ett exempel är 

serveringstillstånd som fick lågt betyg 2017 men i 2018 års mätning rankades som 10 i landet av 

76 kommuner.  

Enligt intervjuerna ges det uttryck för att kommunen ska vara Topp 30 i olika rankningar som ge-

nomförs. I Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet tappade kommunen från plats 76 till 

140. Det som framförallt sticker ut där kommunen får låga betyg är vägnät, tåg och flyg, konkur-

rens från kommunen, skolans attityd till företagande, medias attityder till företagande.    

Tre av kommunens bolag, Destination Kalmar, Kalmar Science Park och KIFAB har samtliga in-

skrivit i sina bolagsordningar att de har en roll i arbetet med att utveckla kommunens näringsliv:  

 

Destination Kalmar 

Bolaget ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som be-

söksmål. 

 

Kalmar Science Park 

Bolaget ska utgöra mötesplats för idéer och innovativa företag som vill utvecklas i Kalmar kom-

mun. I samarbete med näringslivet och Linneuniversitet ska bolaget bygga nätverk och vara en 

utvecklingspart för nya företag.  

 

KIFAB 

Bolaget ska på begäran av kommunstyrelsen medverka i företags- och lokaliseringsfrågor.  

 

Respektive bolag har i sin verksamhetsplan konkretiserat hur de ska vara med och bidra med i sitt 

arbete. I exempelvis Kalmar Science Park AB:s verksamhetsplan beskrivs hur de ska kunna bidra 

till kommunens fokusområden 2019. Samtidigt ges det uttryck från bolagen att ägaren skulle kunna 

bli än tydligare i vad de vill ha ut från bolagen. 

 

2.1.2. Bedömning 

Det finns ett tydligt uttalat mål för kommunens arbete gentemot näringslivet. Kalmar kommun ska 

vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat. Detta mäts genom SKL:s närings-

livsmätning Insikt. Mätningen omfattar företag som varit i kontakt med samhällsbyggnadskontoret, 

socialförvaltningen (alkoholtillstånd) och brandkårens myndighetshandläggning. I övrigt så ger 

både budgeten, bolagsordningarna för berörda bolag samt deras verksamhetsplaner uttryck för 

aktiviteter som ska ske för att stimulera och utveckla både befintligt och presumtivt näringsliv i 

kommunen. Vi bedömer att antalet mål med fördel skulle kunna utökas för att kunna mäta hur 

framgångsrikt arbetet är för att utveckla både befintligt och presumtivt näringsliv i kommunen. Vi 

anser att kommunen bör överväga att ta fram ett näringslivspolitiskt program. Detta skulle kunna 

bidra till en helhet.  

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 

2.2. Kommunstyrelsens näringslivsarbete skapar förutsättningar för ett 

bra näringslivsklimat 

2.2.1. Iakttagelser 

Den inriktning som beskrivs i kommunens och bolagets styrdokument ska skapa förutsättningar för 

ett bra näringslivsklimat i kommunen. Det operativa arbetet gentemot näringslivet i kommunen sker 

av flera olika aktörer inom den kommunala organisationen, kommunstyrelse- och samhällsbygg-
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nadskontoret samt de helägda kommunala bolagen, Destination Kalmar, Kalmar Science Park och 

KIFAB.  

Det poängteras i intervjuerna att det är många olika delar av kommunens organisation som ska 

skapa dessa förutsättningar för utveckling. Det är därför av vikt att det sker en regelbunden upp-

följning av verksamheten för att se att verksamheten utvecklas i den riktning som anges i styrdo-

kumenten. Samtidig ges det uttryck för att det till delar saknas en målansvarig och en sammanhål-

lande länk för att säkerställa att arbetet bedrivs i den riktning som är beslutad. 

Myndighetsfunktionen på kommunen har arbetat med ett projektet ”Förenkla helt enkelt” som är en 

utbildning, som sker i SKL:s regi, som syftar att förbättra kontakten mellan företag och kommun 

inom myndighetssidan.  

Kommunstyrelsen via mark- och exploateringskontoret arbetar kontinuerligt med att ta fram plan-

lagd mark. Det finns en stor efterfrågan på mark, den ska med fördel ligga med bra skyltlägen, 

utmed större vägar, föra att företaget ska exponeras. Enligt de intervjuade behöver kommunen 

köpa in mer mark för att det ska ske en fortsatt utveckling och att marken blir planlagd. Mark- och 

exploateringskontoret arbetar utifrån en planprioritering. Prioriteringen sker utifrån samhällsvikt, 

exempelvis industrimark eller universitet, samt exploatörens förmåga att driva projektet. Den kom-

munala ekonomin tas också med i planeringen och vilken personal som krävs från kommunens 

sida. Omprioritering sker vår och höst. 

Samordningen av helheten kan enligt flera av de intervjuade förbättras. Det kan finnas ett behov 

av ytterligare arenor där kommunala företrädare träffas. 

På kommunens webbplats finns information att söka. Under ”Näringslivswebben” 

(https://www.kalmar.se/naringsliv-och-arbete.html) finns bland annat följande sidor: 

1. Om Kalmar kommuns näringsliv 

a. Bransch- och företagsregister 

b. Företagsbesök och träffar 

c. Centrumutveckling 

d. Kommunikation till och från Kalmar 

e. Fakta och statistik 

f. Landsbygdsutveckling 

2. Företag, stöd och rådgivning 

a. Rådgivning och stöd 

b. Starta företag 

c. Nätverk och samarbete 

d. Arrangera evenemang 

3. Mark och lokaler 

a. Bredband 

b. Lokaler 

c. Bygga nytt, ändra eller riva 

d. Mark 

e. Lantmäteri 

4. Tillstånd, regler och tillsyn 

a. Folköl, tobak, e-cigaretter och läkemedel 

b. Livsmedel 

c. Brandskydd 

d. Miljöskydd 

https://www.kalmar.se/naringsliv-och-arbete.html
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e. Serveringstillstånd 

f. Hälsoskydd 

g. Offentlig plats 

5. Blogg – ett starkt företagsklimat 

a. Bloggarkiv 

b. Om bloggen 

6. Kontakta oss 

 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsens näringslivsarbete skapar förutsättningar för ett bra närings-

livsklimat. Det görs en rad olika aktiviteter från olika delar av den kommunala organisationen som 

ska bidra till att skapa förutsättningar för att näringslivet att utvecklas. På kommunens webbplats 

finns bra möjligheter för företagare att söka information. Det som behöver övervägas är om kom-

munens olika organ behöver samordnas ytterligare för att säkerställa att alla strävar mot samma 

mål. 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. 

2.3. Det finns en ändamålsenlig organisation för näringslivsarbetet och 

som inkluderar hela den kommunala organisationen inklusive berörda 

kommunala bolag 

2.3.1. Iakttagelser 

Kommunstyrelsen har huvudansvaret för arbetet gentemot näringslivet i kommunen. På kommun-

ledningskontoret finns en näringslivschef anställd. Vidare finns det under kommunstyrelsen även 

en mark- och exploateringschef som arbetar med mark och planfrågor för att kunna erbjuda både 

befintliga och presumtiva företag planlagd mark för etableringar.  

Kontaktcenter är ingången till kommunen och svarar på de inledande frågorna och guidar vidare i 

den kommunala organisationen. 

Det finns en lotsfunktion för företagare som ska underlätta när de tar den första kontakten med 

kommunen. Lotsen ska stödja företagare att hitta rätt kontaktvägar inom den kommunala organi-

sationen, exempelvis i frågor avseende lokaler och mark, olika tillstånd och regler samt externa 

nätverk och samarbetspartners. Lotsfunktionen är placerad på mark- och exploateringsenheten. 

Det finns en plan- och investeringsberedning som består av kommundirektören, samhällsbygg-

nadschefen, mark- och exploateringschefen, förvaltningschefen för serviceförvaltningen, stadsarki-

tekten, chefen för projekt och byggenheten samt VD för moderbolaget som har till uppgift att arbeta 

med planfrågor.  

Det ges i intervjuerna uttryck för att de kommunala bolagen till delar lever sitt liv och att samord-

ningen över helheten skulle kunna förbättras. 

Näringslivschefen träffar regelbundet både representanter från kommunen och de kommunala 

bolagen.  

KIFAB uppgift är att tillhandahålla lokaler för näringsliv och utbildning med beaktande av likställig-

hetsprincipen. Bolaget träffar även andra fastighetsägare regelbundet. Utgångspunkten är att loka-

ler ska kunna tillhandhållas av antingen KIFAB eller någon annan fastighetsägare i kommunen för 

att verksamheten ska kunna bedrivas och utvecklas i Kalmar.  

Science Park AB ska erbjuda en kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa.   
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Destination Kalmar AB arbetar med att utveckla Kalmar kommun som besöksmål både som turist-

kommun men även med olika evenemang för att skapa en attraktivitet för kommunen. 

Det finns ett näringslivsråd som är ett samverkansforum mellan Kalmar kommun, näringsidkare, 

studentkåren Linnéstudenterna och Linnéuniversitet. Målsättningarna för näringslivsrådet:  

▪ En plattform för att utveckla Kalmar. 

▪ Hitta idéer att realisera i vardagen för att skapa samarbeten kring gemensamma intressen 

mellan kommunen, näringslivet och universitetet. 

▪ Skapa bryggor som utvecklar både företagen, Linnéuniversitetet och vår kommun. I detta 

sammanhang är det viktigt att hitta former för samtal med universitetsledning, utbildning och 

forskning. 

▪ Tänka brett så att hela kommunen berörs, men också i mer specifika sammanhang såsom 

grön näring, landsbygd, för att nämna några områden. 

▪ Utveckla idéer för rekrytering genom ett tidigt möte mellan studenter och företag. 

 

2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att organisationen till delar är ändamålsenlig. Näringslivsfrågor hanteras av flera olika 

delar av den kommunala organisationen och i tre av kommunens majoritetsägda bolag. Utifrån att 

ha tagit del av olika styrdokument och utifrån intervjuerna så görs bedömningen att samordning 

skulle kunna förbättras för att ytterligare säkerställa att allas arbete bedrivs med en gemensam 

målbild. 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 

2.4. Det bedrivs aktiviteter gentemot näringslivet som stödjer kommunens 

utveckling 

2.4.1. Iakttagelser 

Samtliga aktörer bedriver olika aktiviteter för att utveckla både befintligt näringsliv men även skapa 

förutsättningar för nya företag. Till delar är detta beskrivit ovan. Nedan ges några ytterligare exem-

pel: 

Kommunstyrelsen har som mål att göra 150 företagsbesök under året. I samband med besöken 

har kommunen ett frågebatteri med sig. Två gånger om året avsätter hela kommunstyrelsen tid för 

att göra företagsbesök. 

Representanter för kommunen anordnar diverse träffar för näringslivsföreträdare. Bland annat 

anordnas frukostmöten och lunchträffar. Alla aktiebolag bjuds in två gånger om året och mellan 

130–180 företag deltar.    

Överlag så ger de intervjuade näringslivsföreträdarna positiva omdömen om kommunen. Det som 

lyfts fram är att de anser att kommunen i samband med upphandlingar ska tänka mer lokalt. Det 

kan ibland vara svårt att få snabba besked. Som företagare vill du ha snabba besked för att kunna 

gå vidare.  

2.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att det bedrivs aktiviteter gentemot näringslivet som stödjer kommunens utveckling. Vi 

grundar detta på att kommunens företrädare, både politiker och tjänstepersoner, regelbundet träf-

far näringslivsföreträdare i olika forum för att inhämta synpunkter. Dessa synpunkter/önskemål 

ligger sedan till grund för kommunens planering och åtgärder.  
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Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. 

2.5. Roller och ansvar är tydligt i den kommunala organisationen avse-

ende näringslivsarbetet, både inom kommunen och de kommunala 

bolagen 

2.5.1. Iakttagelser 

Roller och ansvar är tydligt fördelat i den kommunal organisationen, enligt de intervjuade. Sam-

hällsbyggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövningen, medan avdelningar på kommunled-

ningskontoret ansvarar för att arbeta med kontakter och utveckling av både befintligt och presum-

tivt näringsliv. Bolagens roller är också i bolagsordning och ägardirektiv väl definierade enligt de 

intervjuade. Det som framkommer i intervjuerna är att samordningen skulle kunna stärkas ytterli-

gare. 

2.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att roller och ansvar är tydligt i den kommunala organisationen. Då det är flera olika 

aktörer inom hela den kommunala organisationen som är engagerade i arbetet med näringslivsfrå-

gor så är det av vikt att det finns avstämningspunkter och informationsöverföring mellan olika aktö-

rer. 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. 

2.6. Kommunstyrelsen erhåller löpande rapportering kring näringslivsar-

betet samt vidtar beslut om åtgärder vid behov 

2.6.1. Iakttagelser 

Den löpande rapportering som sker till kommunstyrelsen är i samband med delårsrapport och års-

redovisning där fullmäktiges mål följs upp. Vidare sker uppföljning i samband med de dagar som 

kommunstyrelsen avsätter för företagsbesök. Vid dessa tillfällen rapporterar även näringslivsche-

fen till kommunstyrelsen hur näringslivet utvecklas. 

Det som kan förbättras enligt de intervjuade är återkopplingen från bolagen om hur deras arbete 

har bidragit till att utveckla kommunens näringsliv. Återrapporteringen från bolagen har ett tydligt 

fokus på ekonomi.  

Vi har inte i dokumentationen sett att kommunstyrelsen vidtagit några direkta åtgärder i samband 

med rapporteringen av näringslivsarbetet.  

2.6.2. Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen erhåller löpande rapportering kring näringslivsarbetet. Vi grundar 

denna bedömning på att rapporteringen som sker är i huvudsak i samband med behandlingen av 

delårsrapport och årsredovisning samt i samband med dagarna som är avsatta för näringslivsbe-

sök. Det bedrivs många aktiviteter av de olika aktörerna, men vi bedömer att spårbarheten i att 

planerade aktiviteter genomförs kan öka i kommunstyrelsens uppföljning. 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.  
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 Revisionell bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen i allt väsentligt bedriver ett ändamålsenligt näringslivsarbete. Vi 

grundar vår bedömning på att det finns mål för näringslivsarbetet, arbetet som bedrivs skapar för-

utsättningar för ett gott näringslivsklimat, organisation och ansvar för arbetet är fördelat mellan 

kommunstyrelsens avdelningar, samhällsbyggnadsförvaltningen och tre helägda kommunala bolag 

samt att det bedrivs en rad olika aktiviteter gentemot näringslivet som ska stödja kommunens ut-

veckling.   

3.1. Bedömningar mot kontrollmål 

 

Kontrollmål Kommentar  

Det finns mål för 
näringslivsarbetet 

 

Delvis uppfyllt 

Det finns ett tydligt uttalat mål för kommunens arbete 
gentemot näringslivet. Kalmar kommun ska vara en 
av de 30 bästa kommunerna avseende företagskli-
mat. Detta mäts genom SKL:s näringslivsmätning 
Insikt. Mätningen omfattar företag som varit i kontakt 
med samhällsbyggnadskontoret, socialförvaltningen 
(alkoholtillstånd) och brandkårens myndighetshand-
läggning. I övrigt så ger både budgeten, bolagsord-
ningarna för berörda bolag samt deras verksamhets-
planer uttryck för aktiviteter som ska ske för att stimu-
lera och utveckla både befintligt och presumtivt nä-
ringsliv i kommunen. Vi bedömer att antalet mål med 
fördel skulle kunna utökas för att kunna mäta hur 
framgångsrikt arbetet är för att utveckla både befint-
ligt och presumtivt näringsliv i kommunen. Vi anser 
att kommunen bör överväga att ta fram ett närings-
livspolitiskt program. Detta skulle kunna bidra till en 
helhet.  

 

Kommunstyrelsens 
näringslivsarbete 
skapar förutsättningar 
för ett gott närings-
livsklimat  

 

Uppfyllt 

Vi bedömer att kommunstyrelsens näringslivsarbete 
skapar förutsättningar för ett bra näringslivsklimat. 
Det görs en rad olika aktiviteter från olika delar av 
den kommunala organisationen som ska bidra till att 
skapa förutsättningar för att näringslivet att utvecklas. 
På kommunens webbplats finns bra möjligheter för 
företagare att söka information. 

 

Det finns en 
ändamålsenlig 
organisation för 
näringslivsarbetet och 
som inkluderar hela 
den kommunala 
organisationen 
inklusive berörda 
kommunala bolag 

 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att organisationen till delar är ändamåls-
enlig. Näringslivsfrågor hanteras av flera olika delar 
av den kommunala organisationen och i tre av kom-
munens majoritetsägda bolag. Utifrån att ha tagit del 
av olika styrdokument och utifrån intervjuerna så görs 
bedömningen att samordning skulle kunna förbättras 
för att ytterligare säkerställa att allas arbete bedrivs 
med en gemensam målbild. 

 

 



 

11 
 

Det bedrivs aktiviteter 
gentemot näringsliv 
som stödjer 
kommunens 
utveckling 

 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det bedrivs aktiviteter gentemot nä-
ringslivet som stödjer kommunens utveckling. Vi 
grundar detta på att kommunens företrädare, både 
politiker och tjänstepersoner, träffar regelbundet nä-
ringslivsföreträdare i olika forum för att inhämta syn-
punkter. Dessa synpunkter/önskemål ligger sen till 
grund för kommunens planering och åtgärder.  

 

Roller och ansvar är 
tydligt i den 
kommunala 
organisationen 
avseende 
näringslivsarbetet, 
både inom kommunen 
och de kommunala 
bolagen 

 

Uppfyllt 

Vi bedömer att roller och ansvar är tydligt i den kom-
munala organisationen. Då det är flera olika aktörer 
inom hela den kommunala organisationen som är 
engagerade i arbetet med näringslivsfrågor så är det 
av vikt att det finns avstämningspunkter och informat-
ionsöverföring mellan olika aktörer. 

 

 

Kommunstyrelsen 
erhåller en löpande 
rapportering kring 
näringslivsarbetet 
samt vidtar beslut om 
åtgärder vid behov 

Uppfyllt 

Vi bedömer att kommunstyrelsen erhåller löpande 
rapportering kring näringslivsarbetet. Vi grundar 
denna bedömning på att rapporteringen som sker är i 
huvudsak i samband med behandlingen av delårs-
rapport och årsredovisning samt i samband med 
dagarna som är avsatta för näringslivsbesök. 

 

 

3.2. Rekommendationer 

Vi rekommenderar följande: 

▪ Att fler mål sätts för näringslivsarbetet för att än bättre kunna utläsa hur framgångsrikt arbetet  

är. 

▪ Att kommunstyrelsen säkerställer att allt arbete bedrivs med en gemensam målbild. 

▪ Vi anser att kommunen bör överväga huruvida ett näringslivspolitiskt program ska arbetas 

fram. Detta bör ske med aktörer i kommunen och dess bolag, men även i dialog med näringsli-

vet.  

 

2019-11-21 

 

Pär Sturesson 
Uppdragsledare/Projektledare 

  

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Kalmar kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som 

framgår av projektplan från den 2019-03-21. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot 

annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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