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Plats och tid:

Asarumssalen, klockan 13:30 – 14:55

Beslutande:

Per-Ola Mattsson
Elin Petersson
Annika Westerlund
Gertrud Ivarsson
Magnus Gärdebring
Tommy Strannemalm
Marie Sällström
Emanuel Norén
Jan Bremberg
Anders Englesson
Leif Håkansson
Tor Billing
Paul Hedlund
Ted Olander

Tjänstgörande
ersättare:

Andreas Saleskog (S) tjg ers för Sara Sakhnini (S)

Närvarande
ersättare:

Lena Sandgren (S), Marco Gustavsson (C), Jan-Åke Berg (S), Anna
Kälvestam (M), Vivianne Andersson (S), Magnus Sandgren (M), Göran
Svensson (S), Ulf Lind (SD), Charlott Lorentzen (MP), Bodil Frigren (L)

Övriga:

Göran Persson, kommundirektör
Ulrika Hägvall Lundberg, tf ekonomichef § 82-84
Cecilia Bernhardsson, nämndsekreterare

Ordförande
Ledamot
Vice ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Utses att justera: Tor Billing
Paragrafer:

79-113

Justeringsdatum: 2016-05-03

Sekreterare

……………………………………………………
Jens Odevall

Ordförande
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Per-Ola Mattsson

Justerande
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Tor Billing
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Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Kommunstyrelsen
2016-05-03
2016-05-04
Datum då anslaget
tas ner:
Rådhuset

2016-05-26
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§ 99 Förtydligande av yttrande över revisionsrapport om Karlshamns kommuns
näringspolitiska verksamhet 2015/4353
Kommunstyrelsens beslut
att anta yttrandet som kommunstyrelsens svar till revisionen.
Sammanfattning
Kommunrevisionen överlämnade i oktober 2015 en granskning av Karlshamns kommuns
näringspolitiska verksamhet till kommunstyrelsen med begäran om svar på rapportens
bedömningar. Kommunstyrelsen överlämnade sitt yttrande i samband med december
månads sammanträde. Kommunrevisionen har härefter begärt kommunstyrelsens
förtydligande av sitt yttrande över revisionsrapporten.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att kommunstyrelsen avger följande svar;
Revisorernas kommentarer
Vi efterlyser en definition av attityder till företagande relaterat till det näringspolitiska
arbetet samt vad kommunstyrelsen vill uppnå med ändrade attityder.
Kommunstyrelsens svar
I kommunstyrelsens arbete ligger de näringspolitiska frågorna högt på dagordningen. Det
är av största vikt att vi har en effektiv organisation som möter företagare och övriga
medborgare på ett korrekt och lösningsorienterat sätt. I revisionsrapporten påpekas att
kommunorganisationen inte möter upp de förväntningar som ställs eller att det saknas
förståelse för kommunens näringspolitiska ambitioner. Näringspolitiken ska genomsyra
samtliga nämnders verksamhet och därför måste nämnderna vara väl insatta i kommunens
näringspolitiska ambitioner.
Kommunstyrelsen kommer att ta initiativ för att samtliga nämnder och styrelser blir väl
insatta i kommunens näringspolitiska ambitioner.
Revisorernas kommentarer
Föra att utvärderingar av det näringspolitiska arbetet i förhållande till tilldelade resurser
ska bli tydliga, bör det finnas specifika, mätbara mål och nyckeltal för verksamheten
baserade på uppföljningar som omfattar de politiska fa ställda kriterierna.
Kommunstyrelsens svar
När kommunen tar fram indikatorer för 2017 kommer revisorernas synpunkter att
beaktas. Tydligare mål och nyckeltal kommer att tas fram.
Revisorernas kommentarer
Kommunstyrelsen bör verka för att uppmärksamhet om kommunfullmäktiges mål ur det
näringspolitiska programmet i högre utsträckning arbetas in hos nämnder och kommunala
verksamheter.
Kommunstyrelsens svar
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När kommunen tar fram indikatorer för 2017 kommer revisorernas synpunkter att
beaktas. Tydligare mål och nyckeltal kommer att tas fram och därmed ska nämnder och
styrelser ta hänsyn till dessa i sitt arbete med verksamhetsplaner.
Revisorernas kommentarer
Vi framhåller det i rapporten påtalade behovet av bättre kommunikation och
informationsinsamling mellan förvaltningarna för att underlätta de externa kontakterna
med företagare.
Kommunstyrelsens svar
Kommunen har funktionen ”företagslots” som ska vara första ingången när företagare ska
göra större förändringar eller etableringar. När det gäller ärenden som kommunen
uppfattar som mindre hänvisas företag till respektive förvaltning. Kommunstyrelsen
kommer att se över hur kommunen kan underlätta och öka servicegraden för företagare
och för övriga medborgare. Införande av servicecenter där enklare frågor ska behandlas
kommer att öka tillgängligheten och servicen.
Revisorernas kommentarer
Samordning och dialog mellan berörda verksamheter vad gäller vissa fastighetsförvärv för
strategiska näringslivsändamål bör förbättras så att den verksamhet som ska överta
förvaltningsansvaret involveras i tidigt skede under förvärvsprocessen.
Kommunstyrelsens svar
Kommunstyrelsen kommer att se över rutinerna så att vid fastighetsförvärv för att
förbättra samordning och dialog.
Beslutsunderlag
1
2
3
4

Begäran om förtydligande av yttrande över revisionsrapport om näringspolitisk
verksamhet
Protokollsutdrag Svar på granskning av kommunens näringspolitiska verksamhet
Svar på granskning av kommunens näringspolitiska verksamhet
Granskningsrapport - Karlshamns kommuns näringspolitiska verksamhet

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige

