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Förvärv av Dundret Gällivare Fjällanläggning AB 

I egenskap av förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun samt lekmannarevisor i 

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB har vi genomfört en granskning av Förvärv av 

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB. Vi har i vår granskning biträtts av sakkunniga från 

PwC.  

Revisionsobjekt i granskningen har varit kommunstyrelsen samt bolagsstyrelsen i 

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB. 

Granskningens syfte har varit att pröva om förvärv, styrning och kontroll av aktiebolaget 

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB sköts med tillräcklig intern kontroll. 

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att:  

- Förvärv, styrning och kontroll av aktiebolaget Dundret Gällivare Fjällanläggning ej 

skötts med tillräcklig intern kontroll av kommunstyrelsen respektive 

bolagsstyrelsen i Dundret Gällivare Fjällanläggning AB. 

För att utveckla granskningsområdet bör kommunstyrelsen prioritera följande 

rekommendationer: 

- Att inför framtida eventuella förvärv säkerställa att beslutsunderlaget är 

tillförlitligt och allsidigt belyst. Vid områden där det finns eventuella osäkerheter 

bör kommunstyrelsen säkerställa att detta på ett tydligt sätt beaktas i beredning 

samt i upprättande av avtal. 

- Att kommunstyrelsen, i sin ägarroll, utövar en tydlig ägarstyrning i fråga om att 

verka för tillfredsställande finansiella förutsättningar och mål för bolaget på lång 

sikt.  

- Att kommunstyrelsen fullgör sin uppsikt av bolaget på ett ändamålsenligt sätt. 

- Att analysera hur vidmakthållande av aktuellt ägardirektiv för bolaget löpande kan 

tillförsäkras, inte minst utifrån aspekten att ägardirektivet binder bolaget till 

gällande kommunalrättsliga principer. 

- Att analysera hur omfattning och innehåll av den rapportering som lämnas till 

fullmäktige kan stärkas. Sådan analys bör lämpligen utvecklas i dialog med 

fullmäktige i syfte att säkerställa att fullmäktige löpande erhåller tillfredsställande 

grad av analys och rapportering i relation till bolagets mål och utmaningar. 
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För att utveckla granskningsområdet bör bolagsstyrelsen prioritera följande 

rekommendation: 

- Att vidta åtgärder i syfte att säkerställa finansiell planering för bolaget på lång sikt. 

I övrigt hänvisar vi till iakttagelser och bedömningar i bifogad revisionsrapport.  

 

Vi emotser svar på vår granskning från kommunstyrelsen till 2022-06-07. 

 

För revisorerna i Gällivare kommun, 

 

 

Christer Nordmark Bernt Nordgren  

Ordförande för Revisor i kommunrevisionen 

kommunrevisionen samt lekmannarevisor 

  i Dundret Gällivare Fjällanläggning AB 
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