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Kommunens långsiktiga vattenförsörjning 
 
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun granskat om kommunen har 
säkerställt att det finns en långsiktlig lösning för vattenförsörjningen. I granskningen har vi 
biträtts av sakkunniga från PwC. 

Följande kontrollfrågor har varit styrande för granskningen: 

 Finns det en långsiktlig plan för kommunens vattenförsörjning? 

 Är riskanalys genomförd avseende vattenförsörjningen? 

 Hur har kommunen identifierat framtida vattenförsörjningsbehov? 

 Vilka resursberäkningar finns för eventuella framtida investeringar? 

 Hur har sjukhuset, LKAB o Boliden ordnat med sin vattenförsörjning och reservalternativ? 

Vår sammanfattande bedömning är att: 

 Kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden inte har säkerställt en långsiktig 
lösning för vattenförsörjningen i kommunen 

Vi har baserat vår bedömning på följande huvudsakliga iakttagelser: 

 Kommunen saknar en dokumenterad långsiktig plan för vattenförsörjning som beaktar 
dels den samhällsomvandling som förväntas bli följden av utbyggnad av gruvdriften dels 
kommunens interna riskanalys och åtgärdsprogram upprättat av vattenmyndigheten för 
Bottenvikens vattendistrikt 

 Kommunen har ett utkast till risk- och sårbarhetsanalys som särskilt behandlar 
dricksvattenförsörjning. Saknas dels att fastställa ett färdigt utkast dels en åtgärdsplan 
för förebyggande säkerhetsarbete 

 Någon dokumenterad plan över utbyggnad av distributionsnätet för dricksvatten med 
anledning av den förestående samhällsomvandlingen har inte kunnat uppvisas, vilket 
innebär att också det framtida vattenförsörjningsbehovet inte är tydliggjort 
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 Någon resursberäkning över framtida investering i distributionsnätet med anledning av 
den förestående samhällsomvandlingen har inte redovisats 

 Sjukhuset och LKAB är anslutna till kommunens dricksvattennät. Försörjning av 
sjukhuset är tillfredsställande ur risksynpunkt mot bakgrund av att sjukhuset nu har en 
möjlighet till rundmatning i distributionsnätet via nya bostadsområdet Söderbergs kulle 

Vi rekommenderar att: 

 Kommunstyrelsen i samverkan med service- och tekniknämnden tar initiativ till 
konkreta åtgärder för att komma tillrätta med de brister som redovisas ovan 

 Säkerhetssamordnarens organisatoriska tillhörighet ses över i syfte att stödja 
kommunstyrelsens övergripande ansvar för god säkerhet och att säkerhetspolicyn 
efterlevs. Detta mot bakgrund av vikten av ett aktivt säkerhetsarbete inom hela den 
kommunala förvaltningen 

 

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som görs i bifogad revisionsrapport. 
Kommunstyrelsens och service- och tekniknämndens svar på vår granskning emotses till senast 
2012-04-01. 
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