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Revisorerna 

 

 

   Kommunfullmäktige 

   i Gällivare kommun 

 

 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder 

och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i 

kommunens företag.  

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 

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

det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om 

verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller 

för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 

kommunens revisionsreglemente. 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. Granskningen har givit det resultat som redovisas under 

”Revisorernas redogörelse”. 

 

Vi bedömer att styrelsen och samtliga nämnder i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt sätt. 

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

verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Socialnämnden har endast 

delvis bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

Vi bedömer att styrelsens och samtliga nämnders interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig, 

även om vår granskning visar att den interna kontrollen kan förbättras i en del avseenden. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen är upprättad 

enligt lagens krav och god redovisningssed.  

Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella mål som 

fullmäktige beslutat om.  

Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda 

verksamhetsmålen. 

 

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna 

samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för år 2019. 
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Revisorernas redogörelse 

Den årliga grundläggande granskningen av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande, som är av 

övergripande karaktär, har genomförts genom att löpande under året följa nämndernas verksamhet 

bland annat via protokoll och månadsrapportering samt i samband med granskningen av 

delårsrapporten. Avslutningsvis har vi genomfört en dokumentationsgranskning med inriktning på 

styrning och kontroll som sedan utgjort underlag för överläggningar med respektive styrelse/nämnd.  

I det följande presenteras våra bedömningar utifrån vår grundläggande granskning av 

kommunstyrelsen och respektive nämnd. Vår sammantagna bedömning är att: 

▪ att kommunstyrelsen i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen har i allt väsentligt varit 

tillräcklig. 

▪ att barn- och utbildningsnämnden i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt, 

men inte helt från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen har i allt 

väsentligt varit tillräcklig. 

▪ att socialnämnden i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt, men endast 

delvis från ekonomisk synpunkt, tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen har i allt väsentligt 

varit tillräcklig. 

▪ att miljö-, bygg- och räddningsnämnden i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt, och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen har 

varit tillräcklig. 

▪ att överförmyndarnämnden i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt, och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen har i allt väsentligt varit 

tillräcklig. 

▪ att e-nämndens ansvarsutövande under 2019 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 34 mnkr för 2019.  

▪ att resultatet i årsredovisningen delvis 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 socialnämnden delvis har säkerställt ett tillräckligt ansvarsutövande under 2019 avseende 

ekonomin. 

▪ att barn- och utbildningsnämnden inte helt säkerställer att arbetet med det kommunala 

aktivitetsansvaret bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 
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▪ att kommunstyrelsen har säkerställt att kommunens arbete för att motverka oegentligheter i allt 

väsentligt bedrivs med tillräcklig intern kontroll.  

▪ att kommunstyrelsen delvis har en ändamålsenlig och tillräcklig beredskap för att kunna 

säkerställa kommunens vattenförsörjning även vid extraordinära händelser. 

▪ att barn- och utbildningsnämnden inte helt säkerställer en styrning av den kommunala 

grundskolan som ger rektorerna, mot bakgrund av deras samlade ansvar, rimliga förutsättningar 

för att utöva sitt pedagogiska ledarskap. 

▪ att kommunstyrelsen inte helt säkerställt att beslutade åtgärder, med anledning av genomförda 

granskningar har verkställts och att den interna kontrollen inte helt har varit tillräcklig. 

▪ att barn- och utbildningsnämnden i allt väsentligt har säkerställt att beslutade åtgärder, med 

anledning av genomförda granskningar har verkställts samt att den interna kontrollen inom 

området i allt väsentligt har varit tillräcklig. 

▪ att socialnämnden i allt väsentligt har säkerställt att beslutade åtgärder, med anledning av 

genomförda granskningar har verkställts, samt att den interna kontrollen i allt väsentligt har varit 

tillräcklig. 

▪ att miljö-, bygg- och räddningsnämnden inte helt har säkerställt att beslutade åtgärder, med 

anledning av genomförda granskningar har verkställts samt att den interna kontrollen ej bedöms 

ha varit tillräcklig. 

▪ att överförmyndarnämnden inte helt har säkerställt att beslutade åtgärder, med anledning av 

genomförda granskningar har verkställts samt att den interna kontrollen i allt väsentligt ha varit 

tillräcklig. 

▪ att arbetet för att utveckla verksamheterna (IT-verksamheten, Upphandlingsområdet samt 

Fastighetsverksamheten) och åtgärda konstaterade brister inte har bedrivits ändamålsenligt. Den 

interna kontrollen bedöms inte heller ha varit tillräcklig. 

▪ att barn- och utbildningsnämndens styrning och kontroll avseende brandskydd är endast delvis 

tillräcklig. Nämnden har vidtagit vissa åtgärder utifrån 2015 års granskning och att dessa bedöms 

delvis vara tillräckliga.  

▪ att socialnämndens styrning och kontroll avseende brandskydd är inte tillräcklig. Nämnden har 

inte vidtagit åtgärder utifrån 2015 års granskning. Således bedöms nämndens åtgärder inte vara 

tillräckliga.  

▪ att socialnämnden delvis har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i kommunens hantering av 

avgifter inom socialtjänsten. 

▪ att samverkan mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin endast delvis bedrivs 

på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen inom området inte är tillräcklig.  
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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 2020-03-26 

 

 

 

Christer Nordmark Sven-Erik Nilsson  Eva Nyström 

 

 

 

 

 Bernt Nordgren Katarina Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bilagor 

 

1. Förteckning över de sakkunnigas revisionsrapporter  

 

2. Granskningsrapporter från de kommunala företagen 

 

3. Revisionsberättelser från de kommunala företagen 
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Bilaga 1 Förteckning över de sakkunnigas revisionsrapporter 
 

 

▪ Det kommunala aktivitetsansvaret, maj 2019 

 

▪ Uppföljande granskning – Brand och skalskydd vid äldreboenden och skolor, oktober 

2019 

 

▪ Granskning av delårsrapport 2019, oktober 2019 

 

▪ Rektorernas uppdrag och förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet, november 

2019 

 

▪ Insatser för att motverka oegentligheter, december 2019 

 

▪ Uppföljande granskning – IT-verksamhet, upphandlingsverksamhet och 

fastighetsförvaltning, februari 2020 

 

▪ Krisberedskap avseende vattenförsörjning, februari 2020 

 

▪ Översiktlig uppföljande granskning av tidigare genomförda granskningar, mars 2020 

 

▪ Hantering av avgifter inom socialtjänsten, mars 2020 

 

▪ Fördjupad grundläggande granskning av socialnämnden, mars 2020 

 

▪ Barn- och ungdomspsykiatrins samverkan med Gällivare kommuns socialtjänst och 

skola, mars 2020 

 

▪ Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019, mars 2020 

 

▪ E-nämndens ansvarsutövande under år 2019, mars 2020 

 

▪ Granskning av årsredovisning 2019, mars 2020 
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Bilaga 2 Granskningsrapporter från de kommunala företagen 
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Bilaga 3 Revisionsberättelser från de kommunala företagen 
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