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Verkställighet av fullmäktigebeslut
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun genomfört en
granskning med syfte att bedöma huruvida kommunstyrelsen och nämnderna har en
tillräcklig intern kontroll över verkställigheten i de beslut som fattats av kommun-
fullmäktige. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. Resultatet av
granskningen finns redovisat i bifogad revisionsrapport.

Vi bedömer att:

 kommunstyrelsen och nämnderna i stor utsträckning har fungerande rutiner för
att säkerställa och följa upp att beslut och uppdrag från kommunfullmäktige
verkställs. Vi bedömer även att kommunstyrelsen och nämnderna i stor
utsträckning har fungerande rutiner för att följa upp verkställigheten i beslut som
nämnderna och styrelsen själva fattat.

 kommunstyrelsen och nämnderna i stort har fungerande rutiner för att säkerställa
att beslut inte fattas obehörigen. Detta då det finns arbetssätt/forum för att
säkerställa att beslut tas på rätt nivå.

Granskningen visar på två utvecklingsområden:

 Det behöver tydliggöras vad som gäller angående återrapporteringen av uppdrag
till fullmäktige. Av kommunallagen (3:15) framgår att nämnderna ska återredovisa
uppdrag som lämnats till dem av fullmäktige i den utsträckning och på det sätt
fullmäktige bestämmer. Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att i
egenskap av fullmäktiges beredningsorgan se över rutinerna i detta avseende för
att säkerställa att återredovisning till fullmäktige sker i enlighet med
kommunallagens bestämmelser samt på ett transparent och tydligt sätt utifrån ett
ärendehanteringsperspektiv.

 Angående samhällsomvandlingen och beslut som berör denna så tyder
granskningen på behov finns av att förtydliga vilka beslut som ska fattas av
kommunfullmäktige respektive av kommunstyrelsen och dess utskott.

Vi emotser kommunstyrelsens och nämndernas svar på vår granskning till 2015-02-01.
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Bilaga: Revisionsrapport ”Verkställighet av fullmäktigebeslut”, Gällivare kommun oktober 2014, PwC.


