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Revisorerna 

 

   Kommunfullmäktige 

   i Gällivare kommun 

 

 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018 

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

nämnder, inklusive den gemensamma e-nämnden, 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 styrelsen och samtliga nämnder i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt sätt. 

 att styrelsen och samtliga nämnder, utom socialnämnden, i allt väsentligt har bedrivit 

verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

 att styrelsens och samtliga nämnders, utom socialnämndens, interna kontroll i huvudsak har 

varit tillräcklig, även om vår granskning visar att den interna kontrollen kan förbättras i ett 

antal avseenden. 

 att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen är upprättad enligt 

lagens krav och god redovisningssed.  

 att kommunens balanskravresultat är 15 mnkr. 

 att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål, och delvis förenligt med 

de mål för verksamheten, som fullmäktige har beslutat om. 

 

Vi tillstyrker: 

 att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas 

ansvarsfrihet.  

 Avseende socialnämnden har vi övervägt att rikta en anmärkning mot nämnden till 

följd av de brister våra granskningar visat i år, men vi väljer att istället rikta allvarlig 

kritik mot nämnden. 

 Avseende kommunstyrelsen riktar vi kritik för brister i uppsikten över socialnämnden 

och de gemensamägda bolagen. 

 att årsredovisningen för år 2018 fastställs. 
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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, även om vi 

noterat brister avseende uppsikten över socialnämnden och de gemensamägda bolagen. Vi 

rekommenderar att styrelsen fortsatt utvecklar sin uppsikt över nämnder och bolag och även 

systematiserar denna mer.  

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

tillräckligt.  

 att socialnämndens ansvarsutövande i begränsad utsträckning har varit tillräckligt. Vi 

rekommenderar att nämnden utvecklar och fördjupar sina analyser och sitt arbete med 

internkontroll och uppföljning. Vi ser även behov av att nämnden ser över sina arbetsformer. 

 att service- och tekniknämndens ansvarsutövande till övervägande del har varit tillräckligt. 

 att miljö- och byggnämndens ansvarsutövande har varit tillräckligt. 

 att överförmyndarnämndens ansvarsutövande har varit tillräckligt. 

 att valnämndens ansvarsutövande har varit tillräckligt. 

 att e-nämndens ansvarsutövande inte har varit tillräckligt. 

 

Resultatet av de fördjupade granskningar vi genomfört visar bland annat: 

 att årsredovisningen lämnar tillräckligt med upplysningar om verksamhetens utfall, 

verksamhetens finansiering och kommunens ekonomiska ställning och därmed uppfyller kraven 

på rättvisande räkenskaper.  

 att balanskravsresultatet är 15 mnkr för 2018.  

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

om. 

 att resultatet i årsredovisningen delvis är förenligt med de mål för verksamheten som 

fullmäktige har beslutat om. 

 att det i vår granskning av delårsrapporten per 31 augusti inte framkommit några omständigheter 

som tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. 

 att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har fastställt en ändamålsenlig delegationsordning samt 

att beslut fattade på delegation till övervägande del har hanterats på ett ändamålsenligt sätt. 

 att socialnämnden i begränsad utsträckning har säkerställt att handläggning av ärenden avseende 

barn och unga sker på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen inom området inte är 

tillräcklig. 

 att socialnämnden och kommunstyrelsen delvis har säkerställt att arbetet för att uppnå 

fullmäktiges mål om att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation är 

ändamålsenligt och sker med en tillräcklig intern kontroll. 

 att kommunstyrelsen inte i rimlig utsträckning säkerställt att kommunens åtaganden gentemot 

Visit Gellivare Lapland har fullföljts i enlighet med upprättade avtal för drift av turistbyrå samt 

medfinansiering av EU-projektet Destination Capacity Building. Hanteringen av granskade 
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ärenden bedöms endast i begränsad utsträckning ha skett på ett ändamålsenligt sätt. Den interna 

kontrollen inom granskade områden bedöms i begränsad utsträckning vara tillräcklig. 

 att service- och tekniknämnden i dagsläget delvis bedriver ett kontinuerligt kvalitetsarbete som 

säkerställer den interna kontrollen inom främst investeringsverksamheten avseende 

kommunaltekniska anläggningar. Vidare bedömer vi att nämndens planering och prioriterar av 

investerings- och underhållsbehoven mellan stad och landsbygd i grund och botten baseras på en 

behovsanalys. Behovsanalysen är dock ca sex år gammal och den tidigare, dokumenterade 

prioriteringsordningen som byggde på en form av rättviseprincip har i vissa delar frångåtts utan 

att ersättas av nya, tydliga prioriteringar. 

 att socialnämnden och överförmyndarnämnden delvis har säkerställt att samverkan sker på ett 

ändamålsenligt sätt. 

 att kommunstyrelsen i begränsad utsträckning säkerställt att ägarstyrningen i de delägda bolagen 

är ändamålsenlig samt att den interna kontrollen i sammanhanget i begränsad utsträckning är 

tillräcklig. 

 att kommunstyrelsen och nämnderna i begränsad utsträckning tillhandahåller en tillgänglighet 

och service utifrån förvaltningslagens krav. Den interna kontrollen inom granskade områden 

bedöms i begränsad utsträckning vara tillräcklig. 

 att tillsynsverksamheten inom miljö-, bygg- och räddningsnämnden till övervägande del bedrivs 

på ett ändamålsenligt sätt. Ur ekonomisk synpunkt bedöms verksamheten i begränsad 

utsträckning bedrivas på ett tillfredställande sätt. Granskning visar att det finns en tydlig och 

ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning samt en välfungerande dialog 

dem emellan, vilken omfattar regelbunden återkoppling gällande tillsynsplanen och ekonomiskt 

utfall. Det praktiska arbetet är i många hänseenden välfungerande men tillsynens kvalitet och 

kvantitet har blivit lidande av att avdelningen varit underbemannad en längre tid. Ett visst behov 

föreligger av att på ett tydligare sätt dokumentera nämndens styrning och uppföljning. Slutligen 

finns ett behov av att förbättra uppföljningen av avgiftsfinansieringsgrad och tillsynsskuld. 

 att kommunstyrelsen till övervägande del säkerställt att anläggningsredovisningen är 

ändamålsenlig och att den interna kontrollen till övervägande del är tillräcklig. 

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 

 

 

 

 

Lena Israelsson Sven-Erik Nilsson  Eva Nyström 

 

 

 

 

 Börje Johansson Rune Hedberg 
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Förteckning över de sakkunnigas rapporter och skrivelser 

 

 

 Tillsynsverksamheten, juni 2018 

 

 Tillämpning av delegationsregler, september 2018 

 

 Samverkan mellan socialnämnden och överförmyndarnämnden, oktober 2018 

 

 Granskning av delårsrapport 2018, oktober 2018 

 

 Barn och unga - handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, november 2018 

 

 Tillämpning av avtal Visit Gellivare Lapland, november 2018 

 

 Jämförande granskning avseende ägarstyrning och uppsikt i de delägda bolagen, 

december 2018 

 

 Områdesvisa infrastrukturinvesteringar, december 2018 

 

 Tillgänglighet och service: följsamhet till förvaltningslagen, januari 2019 

 

 Attraktiv arbetsgivare och hälsofrämjande organisation, februari 2019 

 

 Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2018, mars 2019 

 

 Valnämndens ansvarsutövande under år 2018, mars 2019 

 

 E-nämndens ansvarsutövande under år 2018, mars 2019 

 

 Anläggningsredovisning, mars 2019 

 

 Granskning av årsredovisning 2018, mars 2019 

 

 

Bilagor 

 

1. Granskningsrapporter från de kommunala företagen 

 

2. Revisionsberättelser från de kommunala företagen 
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Bilaga 1 Granskningsrapporter från de kommunala företagen 
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Bilaga 2 Revisionsberättelser från de kommunala företagen 

 

 



Gällivare kommun Revisionsberättelse  9 (9) 

  2019-04-03  

 

 

 

Revisorerna 

  

 


