
Gällivare kommun Revisionsberättelse  1 (10) 

  2012-03-27  

 

 

 

Revisorerna 

    

   Kommunfullmäktige 

   i Gällivare kommun 

 

 

 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser och 

nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, 

beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller verksamheten. De ansvarar också för att 

det finns tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar 

är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt att pröva om verksamheten 

bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god 

revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och 

omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövande Vi 

har i våra prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en bedömning av väsentlighet och 

risk samt omsatt prioriteringarna i en revisionsplan för året. 

Vi bedömer; 

 att styrelser och nämnder i Gällivare kommun i stort har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

 att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande 

 att styrelsernas och nämndernas interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig även 

om vår granskning visar att den interna kontrollen kan förbättras i olika avseenden 

 att resultatet i årsredovisningen i huvudsak är förenligt med de mål fullmäktige har 

beslutat om 

Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa 

organ beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2011 godkänns. 

Redogörelse 

Resultatet av vår granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande visar bl a: 

 att styrelsens och nämndernas arbete följer en i väsentliga delar ändamålsenlig struktur. 

Detta gäller främst den löpande verksamheten men även i viss utsträckning det mer 

strategiska och långsiktiga förändringsarbete kommunen har att genomföra. Vi noterar 

vidare som positivt att vissa åtgärder har vidtagits under året i anslutning till synpunkter 

vi tidigare framfört. Vi efterlyser dock ett mer aktivt agerande från styrelsen och 

nämnderna i vissa avseenden, främst kopplat till den fortsatta utvecklingen av 

styrkortsmodellen samt till investerings- respektive upphandlingsverksamheterna . 
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Resultatet av de fördjupade granskningar vi genomfört visar bland annat: 

 att årsredovisningen i allt väsentligt lämnar tillräckligt med upplysningar om verk-

samhetens utfall, verksamhetens finansiering och kommunens ekonomiska ställning 

samt att den uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad i enlighet med 

den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Årsresultatet innebär att 

balanskravet är uppfyllt för 2011. Kommunstyrelsen har i årsredovisningen gjort 

sammantagna bedömningar om att kommunen nått god ekonomisk hushållning i både 

finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. Dessa bedömningar bygger på det 

övergripande styrkortet. Vi kan utifrån informationen i årsredovisningen inte säkert 

bedöma om kommunen når god ekonomisk hushållning i vare sig det finansiella eller det 

verksamhetsmässiga perspektivet, då mål för detta inte presenterats uttalat. Inte heller i 

Kommunplan 2011-2013 finns angivet vilka specifika mål som tar sikte på god 

ekonomisk hushållning. 

 att resultatet i delårsrapporten per 31 augusti 2011 i allt väsentligt ger en rättvisande 

bild av periodens resultat och ställning, och att delårsrapporten i allt väsentligt har 

upprättats i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Kommunen har 

tagit initiativ till att utreda redovisningstekniska frågor kopplade till samhällsom-

vandlingen. Vi bedömer det som viktigt att kommunen skyndsamt utreder detta och utför 

de anpassningar i den ekonomiska redovisningen som kan komma ifråga 

 att arbetet med den pågående samhällsomvandlingen till stor del bedrivs på ett 

ändamålsenligt sätt. Förvaltningar och nämnder måste dock i större omfattning aktivt 

engageras i samhällsomvandlingsarbetet så att det faktiska arbetet med t e x planering, 

byggfrågor, omstruktureringar och verksamhetsförändringar kan bedrivas med skynd-

samhet. Vi ser det som viktigt att det det hittillsvarande fokus kommunen haft när det 

gäller information riktat till kommuninvånarna och det lokala näringslivet bibehålls. 

Detta för att skapa intresse, förankring, engagemang och stöd för den fortgående 

samhällsomvandlingsprocessen 

 att upphandlingsverksamheten i väsentliga delar bedrivs ändamålsenligt Dock kan och 

bör den interna kontrollen av verksamheten utvecklas. Den uppföljning som sker 

avseende köptrohet mot ramavtal är begränsad till sin omfattning, av mer översiktlig 

karaktär och inte systematiserad. Vår översiktliga granskning av kontraktsefterlevnad 

och köptrohet tyder på att köptroheten för flera av de granskade avtalsområdena är 

alltför låg vilket begränsar kommunens möjligheter att vinna maximala storkunds-

fördelar 

 att kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden inte har säkerställt en långsiktig 

lösning för vattenförsörjningen i kommunen. Kommunen saknar en dokumenterad 

långsiktig plan för vattenförsörjning som beaktar den pågående samhällsomvandlingen. 

Vidare saknas en fastställd risk- och sårbarhetsanalys som särskilt behandlar 

dricksvattenförsörjningen, liksom resursberäkning över framtida investering i 

distributionsnätet med anledning av samhällsomvandlingen 
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 att barn-, utbildning- och kulturnämndens interna kontroll av kvalitet och måltids-

upplevelser inom kostverksamheten inte är tillräcklig. Detta då nämnden inte 

genomfört uppföljning och utvärdering samt att vår granskning av kostverksamheten 

även i övrigt visat på ett antal brister. De konstaterade bristerna indikerar också att 

verksamheten inte till fullo bedrivs på ett ändamålsenligt sätt 

 att socialnämndens uppföljning och kontroll avseende föreningsbidrag bör utvecklas. 

Vår bedömning baseras på att följande risker uppmärksammats; I nuvarande regler och 

riktlinjer för bidragsgivning saknas direktiv som säkerställer ansvaret för uppföljning 

samt hur uppföljning av beviljade bidrag ska gå till. Avsaknaden av direktiv gör att 

nuvarande uppföljning inte säkerställer att bidragen används till rätt ändamål 

 att BUoK-nämnden inte säkerställer att det bedrivs en ändamålsenlig fritidshemsverk-

samhet med tillräcklig intern kontroll. Det är inte säkerställt att planering och 

verksamhet bedrivs på ett strukturerat sätt utifrån skollag, läroplan och allmänna råd. 

Fritidshemsverksamheten uppfyller inte i tillräcklig utsträckning kravet som pedagogiskt 

komplement till skolan och nämnden bedöms inte ha en tillräckligt strukturerad styrning 

och uppföljning av fritidshemsverksamheten 

 att rapporteringen till ansvariga nämnder från kommunens olika samverkansråd 

varierar i relativt stor utsträckning. Den interna kontrollen kan därför stärkas genom att 

ansvariga nämnder på ett mersystematiskt sätt delges hur arbetet bedrivs inom 

samverkansråden. I övrigt bedömer vi att arbetsrutiner, rapportering och uppföljning i 

huvudsak fungerar bra inom samverkansråden 

Under året har en granskning av barn-, utbildning- och kulturnämndens säkerställande av 

erforderliga lärarbehörigheter inletts . Denna granskning kommer att slutföras inom ramen 

för vår granskning av 2012 års verksamhet. 

Till revisionsberättelsen har fogats en förteckning över de sakkunnigas revisionsrapporter 

(vilka löpande under året har delgetts fullmäktige) samt granskningsrapporter och 

revisionsberättelser gällande de kommunala företagen. 

 

Gällivare kommuns revisorer 

 

 

 

 

Sven-Erik Nilsson Sören Engelmark Lena Nordgren 

 

 

 

 

 Lennart Hagstedt Ann-Mari Falk 
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Förteckning över de sakkunnigas rapporter 

 

 
 Granskning av bidragshantering inom socialförvaltningen, maj 2011 

 

 Granskning av upphandlingsverksamheten, september 2011 

 

 Granskning av delårsrapport 2011, november 2011 

 

 Granskning av kommunens långsiktiga vattenförsörjning, december 2011 

 

 Granskning av samhällsomvandlingsprocessen, februari 2012 

 

 Granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövning, februari 2012 

 

 Granskning av kostverksamheten, februari 2012 

 

 Granskning av kvaliteten inom fritidshemsverksamheten, mars 2012 

 

 Granskning av samverkansråd, mars 2012 

 

 Granskning av årsredovisning 2011, mars 2012 

 

 

Bilagor 

 

Granskningsrapporter från de kommunala företagen 

 

Revisionsberättelser från de kommunala företagen 
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