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Revisorerna 

 

 

   Kommunfullmäktige 

   i Gällivare kommun 

 

 

 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 

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 styrelsernas och nämndernas interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig även 

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

 att räkenskaperna inte är rättvisande – årsredovisningen är inte upprättad enligt lagens 

krav och god redovisningssed vad avser bokföring av villkorligt aktieägartillskott till 

kommunalt bolag. Då tillskott om 35 mnkr lämnats för att täcka förluster, ska det 

enligt god redovisningssed i kommuner belasta kommunens resultaträkning.  

 att kommunens balanskravresultat är 3 mnkr. 

 att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de finansiella målen och med de mål 

för verksamheten som fullmäktige har beslutat om. 

 

Vi tillstyrker: 

 att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ 

beviljas ansvarsfrihet. 

 att årsredovisningen för år 2016 fastställs under förutsättning att felet i 

resultaträkningen om 35 mnkr rättas innan fullmäktiges godkännande. 
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Redogörelse 

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

 att kommunstyrelsens ansvarsutövande till övervägande del har varit tillräckligt. Vi 

rekommenderar dock att styrelsen tydliggör mätbarheten av beslutade mål samt tillser att 

den interna kontrollen bedrivs på avsett vis i samtliga nämnder. Ks har även att utifrån 

uppsiktsplikten och sin ledande roll tillse att såväl nämnder som bolag vidtar tillräckliga 

åtgärder utifrån sina respektive uppdrag och ekonomiska förutsättningar, samt att 

säkerställa att nämnder och bolag erhåller den stöttning som krävs i olika 

omställningsarbeten. 

 att barn-, utbildning- och kulturnämndens ansvarsutövande till övervägande del har varit 

tillräckligt. Vi ser positivt på den utveckling som varit de två senaste åren vad gäller 

styrmodellen och särskilt kopplingen mellan verksamhetsmål och budget. 

 att socialnämndens ansvarsutövande till övervägande del har varit tillräckligt. Vi 

rekommenderar dock att nämnden fördjupar sina ekonomiska analyser samt fortsatt 

intensifierar arbetet med personal- och kompetensrekrytering. 

 att service- och tekniknämndens ansvarsutövande till övervägande del har varit 

tillräckligt men vi ser fortsatt behov av förbättring. Detta gäller bl a ärendehanteringen 

och den löpande uppföljningen liksom internkontrollen. Även frågor kopplade till 

fastighetsförvaltningen och underhållet av kommunens kommunaltekniska 

anläggningstillgångar kräver en ökad uppmärksamhet från nämndens sida. 

 att miljö- och byggnämndens ansvarsutövande har varit tillräckligt. 

 att överförmyndarnämndens ansvarsutövande har varit tillräcklig. 

 

Resultatet av de fördjupade granskningar vi genomfört visar bland annat: 

 att årsredovisningen huvudsakligen lämnar tillräckligt med upplysningar om verk-

samhetens utfall, verksamhetens finansiering och kommunens ekonomiska ställning men 

att den inte uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och därmed inte är upprättad i 

enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed, på grund av 

följande punkt: 

o Villkorligt aktieägartillskott om 35 mnkr för täckande av förluster i det 

kommunala bolaget Gällivare Energi AB har tagits upp som en tillgång. Enligt 

god redovisningssed i kommuner ska tillskott som går till att täcka förluster tas 

som en kostnad i kommunens ekonomiska redovisning. Den fastställda förlusten 

i bolaget uppgår till -34,3 mnkr för 2016.  

 Årsresultatet innebär att balanskravet är + 3 mnkr för 2016.  

 kommunstyrelsen i årsredovisningen har gjort sammantagna bedömningar om att 

kommunen nått god ekonomisk hushållning.  

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

beslutat om. 
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 att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för verksamheten som 

fullmäktige har beslutat om.  

 att det i vår granskning av delårsrapporten per 31 augusti, med undantag för avvikelsen 

mot RKR 10.2 avseende redovisning av avsättning till avfallsdeponi, inte framkommit 

några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med 

lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

 att socialnämnden till övervägande del har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning 

och uppföljning av kvalitetsarbetet inom nämndens verksamheter. Vidare har nämnden, 

utifrån vad vi kunnat bedöma, till övervägande del en god intern kontroll inom området. 

Vi noterar dock att det fortsatt finns behov av att säkerställa enhetschefers och 

baspersonals medverkan i kvalitetsledningsarbetet. Nämnden bör även förtydliga hur 

arbetet med egenkontroll inom det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras 

 att såväl styrelsen som nämnderna i de flesta avseenden har behandlat våra granskningar 

på ett ändamålsenligt sätt och att granskningarna därmed har getts förutsättningar att 

bidra till styrelsens och nämndernas löpande förbättringsarbete. Samtidigt noterar vi 

dock att mer kan och bör göras för att säkerställa att samtliga granskningars resultat 

analyseras och kommer de granskade till del inför beslut om eventuella åtgärder. 

 att samverkan mellan kommunen och landstinget till övervägande del är tillräcklig 

avseende hälso- och sjukvård för placerade barn och unga, men att det finns vissa 

utvecklingsbehov inom området. Det upplevs bl a delvis vara otydligt vad parterna kan 

förvänta sig av varandra när det gäller vård, stöd och omsorg avseende ensamkommande 

barn och unga som placerats. Socialnämnden följer inte upp samverkan kopplat till 

hälsoundersökningar för barn och unga som placerats. Inte heller implementeringen av 

den rutin som finns avseende hälsoundersökningar har följts upp. 

 att kommunstyrelsens interna kontroll mot bakgrund av samhällsomvandlingens 

påverkan på kommunens ekonomi på kort och lång sikt inte är fullt tillräcklig. 
Riskanalyser genomförs i begränsad utsträckning för att på identifiera eventuella behov 
av åtgärder mot bakgrund av samhällsomvandlingens påverkan. Konsekvenser av beslut 
och överenskommelser har inte bedömts och beräknats för kommunen som helhet, 
vilket innebär att man i dagsläget inte har någon samlad bild över investeringarnas 
effekt och vilken påverkan dessa kan få på kommunens ekonomiska redovisning. 

 att arbetet med EKO-frågor (etik, korruption och oegentligheter) i begränsad 

utsträckning bedrivs ändamålsenligt för både kommunstyrelsen resp service- och 

tekniknämnden, samt att den interna kontrollen avseende EKO-frågor inte är tillräcklig 

för i någon av dessa nämnder. Bland annat genomförs inga kontroller för att upptäcka 

oegentligheter samt att internkontrollplanerna inte omfattar några särskilt kontroller med 

koppling till EKO-området. 

 att socialnämnden till viss del har säkerställt att stöd till anhöriga hanteras på ett 

ändamålsenligt sätt. Däremot är inte nämndens interna kontroll inom området tillräcklig 

och bör utvecklas. I vår granskning har vi inte kunnat se att nämnden under 2016 samlat 

har följt upp området stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående. Individuellt 

anpassade insatser följs till viss del upp inom de verksamheter som erbjuder stödinsatser 

till anhöriga som vårdar och stödjer närstående. Dock saknas en rutin för denna 

uppföljning, som inte heller sker systematiskt och strukturerat. 
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 att kommunstyrelsens näringslivs - och tillväxtbefrämjande arbete i begränsad 

utsträckning bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen i 

begränsad utsträckning är tillräcklig. Roller och ansvar för att fullgöra ambitionerna för 

det näringslivs- och tillväxtfrämjande arbetet är dock tydligt beskrivna i de styrande 

dokumenten på området samt att roller och ansvar internt i kommunen är tydligt 

avgränsat. Däremot är roller och ansvar gällande övriga aktörer inte tydligt 

överenskommet och kommunicerat. 

 att avseende den samordnade fastighetsförvaltningen bedrivs arbetet i begränsad 

utsträckning på ett ändamålsenligt och ur ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt samt 

den interna kontrollen är i begränsad utsträckning tillräcklig. Vidare visar vår 

uppföljande granskning inom området att vare sig service- och tekniknämnden eller TOP 

bostäder AB har gjort tillräckligt för att säkerställa att beslutade åtgärder sedan vår förra 

granskning inom området genomförs. 

 att arbetet med personal- och kompetensförsörjning bedrivs till övervägande del på ett 

ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll inom respektive nämnd. 

Samtidigt visar granskningen att ett tydligare kommunövergripande perspektiv för 

området efterfrågas. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen utifrån sitt ansvar för 

kommunens personalpolitik vidtar åtgärder för att uppnå detta. Kommunstyrelsen bör 

vidare överväga att utveckla mätinstrument och processer för granskningsområdet 

 

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 

 

 

 

 

Tommy Nyström Sven-Erik Nilsson  Eva Nyström 

 

 

 

 

 Börje Johansson Rune Hedberg 

 

 

 

Tommy Nyström är undantagen från granskning av Service-och tekniknämnden och har inte 

medverkat i granskning av den nämnden. 
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Förteckning över de sakkunnigas rapporter och skrivelser 

 
 Uppföljning avseende genomförda granskningar 2014-2015, juni 2016 

 

 Socialnämndens systematiska kvalitetsledning, augusti 2016 

 

 Granskning av delårsrapport 2016, november 2016 

 

 Placerade barn och unga – samverkan avseende hälso- och sjukvård, november 2016 

 

 Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2016, februari 2016 

 

 Beredskap avseende EKO-frågor, februari 2017 

 

 Samhällsomvandlingen – intern kontroll mot bakgrund av ekonomisk påverkan, 

februari 2017 

 

 Kompetensförsörjning, mars 2017 

 

 Fastighetsförvaltningen – Uppföljande granskning, mars 2017 

 

 Näringslivs- och tillväxtbefrämjande arbete, mars 2017 

 

 Anhörigstöd, mars 2017 

 

 Granskning av årsredovisning 2016, mars 2017 

 

 

Bilagor 

 

1. Granskningsrapporter från de kommunala företagen 

 

2. Revisionsberättelser från de kommunala företagen 
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Gällivare kommun Revisionsberättelse  7 (10) 

  2017-04-04  

 

 

 

Revisorerna 

 



Gällivare kommun Revisionsberättelse  8 (10) 

  2017-04-04  

 

 

 

Revisorerna 

 

 



Gällivare kommun Revisionsberättelse  9 (10) 

  2017-04-04  

 

 

 

Revisorerna 

Bilaga 2 
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