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Kommunfullmäktige
i Gällivare kommun

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

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 olika avseenden

 att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande

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

Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2013 godkänns.

Redogörelse

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

 att styrelsens och nämndernas arbete följer en i väsentliga delar ändamålsenlig struktur.
Detta gäller främst den löpande verksamheten men även i viss utsträckning det mer
strategiska och långsiktiga förändringsarbete kommunen har att genomföra. Vi noterar
vidare som positivt att arbetet i Ks och nämnderna överlag sker i en positiv anda och
med ett gott diskussionsklimat. Vi efterlyser dock ett mer aktivt agerande från styrelsen
och nämnderna i några avseenden, främst kopplat till internkontrollarbetet där vi
förväntar oss en väsentligt förbättrad följsamhet till fullmäktiges beslut angående
struktur för internkontrollarbetet. Vidare är formerna för kommunstyrelsens uppsikt över
nämnder och bolag också i behov av utveckling.
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Resultatet av de fördjupade granskningar vi genomfört visar bland annat:

 att årsredovisningen i allt väsentligt lämnar tillräckligt med upplysningar om verk-
samhetens utfall, verksamhetens finansiering och kommunens ekonomiska ställning
samt att den uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad i enlighet med
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Årsresultatet innebär att
balanskravet är uppfyllt för 2013. Kommunstyrelsen har i årsredovisningen gjort
sammantagna bedömningar om att kommunen nått god ekonomisk hushållning.

 att resultatet i delårsrapporten per 31 augusti 2013 i allt väsentligt ger en rättvisande
bild av periodens resultat och ställning, och att delårsrapporten i allt väsentligt har
upprättats i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Vår bedömning
är att de ekonomiska utfallen är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushushållning i ett finansiellt perspektiv, samt att verksamhetens utfall delvis är
förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. Vi rekommenderar
kommunstyrelsen att ta initiativ till att utveckla målen för god ekonomisk hushållning,
samt att fortsatt arbeta med att korta ned delårsrapporten.

 att socialnämnden i allt väsentligt har en ändamålsenlig verksamhet när det gäller stöd
till barn och ungdomar. Behov finns dock av att ytterligare förtydliga och precisera
aktiviteter inom samtliga, av kommunfullmäktige fastställda perspektiv inom Barn och
Ungdomsgruppens styrkort, i syfte att Socialnämndens övergripande mål än tydligare
ska genomsyra och kunna följas inom den aktuella verksamheten.

 att SoT-nämndens arbete med gatuunderhållet inte är ändamålsenligt men att nämnden
för det underhåll som bedrivs har en tillräcklig intern kontroll vad gäller kvalitets-
aspekter och ekonomiskt utfall. Vi noterar i sammanhanget som positivt det arbete som
inletts i form av en infrastrukturutredning (och därav följande handlingsplaner) som
påvisar de långsiktiga underhållsbehoven på en övergripande nivå. SoT-nämnden har att
närmare utreda och tydliggöra vilka risker som föreligger att kommunen inte ska lyckas
leva upp till god ekonomisk hushållning vad gäller befintliga anläggningstillgångar i
form av gator och vägar. Utan att det varit föremål för närmare granskning menar vi att
detta kan vara lämpligt att kombinera med motsvarande utredning avseende VA-nätet.

 att en process pågår som innebär att ägarstyrningen gentemot de helägda kommunala
bolagen skärps, och därmed är kommunen på väg att säkerställa att förutsättningar finns
för att verksamheten inom bolagen ska kunna bedrivas med god ekonomisk hushållning.
Kommunledningen är tydlig i sin ambition att stärka styrningen av bolagen, i positiv
bemärkelse. Från bolagens sida finns en viss osäkerhet kring ansvarsfrågan och en
farhåga att kommunen har en ambition att detaljstyra bolagen. Det är därför viktigt att
ansvarsfördelningen mellan bolagen och ägaren kommunen är tydlig.
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Förbättringspotential finns vidare utifrån de båda bolagens pressade ekonomiska
situation och den samhällsomvandling som Gällivare går igenom. Detta kräver, för att
långsiktigt säkra god ekonomisk hushållning, en fördjupad dialog mellan ägaren och
respektive bolag.

 att hanteringen av IT-verksamheten inte är tillräckligt tillfredställande inom de
kontroller vi utfört. Vi noterar att det pågår förbättringar inom flera områden där vi
konstaterat brister. För framtiden lämnar vi i granskningen ett flertal rekommendationer,
bl a att styrelsen och nämnderna kommunicerar de styrande dokumenten kring IT på ett
bättre sätt till bl a användare och systemansvariga, samt därefter följer upp att
dokumenten efterlevs. Vidare att aktuella strategiska dokument utarbetas som tydliggör
vad som kommer att krävas av IT-verksamheten framöver för att tillgodose
verksamheternas krav.

 att kommunens och landstingets kommunikation och informationsöverföring avseende
patientinformation i samband med in- och utskrivningar från landstingets verksamheter
samt besök vid akutmottagning, inte är ändamålsenlig och att den interna kontrollen inte
är tillräcklig. Vår analys är att detta kan medföra betydande risker för patientsäkerheten.
Med anledning av detta lämnas i granskningen ett flertal rekommenderar till
socialnämnden, bl a att säkerställa att de länsgemensamma riktlinjerna för samverkan
samt de rutiner som finns lokalt i kommunen är kända och tillämpade i tillräcklig
utsträckning. Vidare att säkerställa att den personal som bör ha tillgång till systemen för
överföring av patientinformation mellan landstinget och kommunen också har det.

 att kommunens styrmodell inte fullt ut tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.
Styrkortsmodellen har visserligen nått verksamhetsnivån inom samtliga förvaltningar,
men det finns fortfarande skillnader i vilken utsträckning de till styrkorten kopplade
handlingsplanerna utgör aktiva styrinstrument. På ett teoretiskt plan finns en årscykel för
styrkortsprocessen som hänger samman med budgetprocessen. Under år 2013 har dock
denna tidsplan haltat vilket har medfört att styrelse/nämnder har arbetat med styrkort och
mål utan att ha vetskap om vilka medel som står till förfogande. Politiska målsättningar
som inte hänger ihop med tillgängliga medel skapar vidare en situation där förvaltningen
får arbeta med att anpassa och prioritera bland mål för att få ekonomin att gå ihop.

 att barn-, utbildning- och kulturnämnden genom sin förvaltning och dess olika enheter
arbetar för att säkerställa tillämpningen av skollagens regler om lärarlegitimation och
betygssättning. Vi bedömer dock att nämnden inte i tillräcklig utsträckning säkerställer
tillämpningen genom internkontroll. Vi kan exempelvis inte se att nämnden löpande
följer upp läget vad gäller behörigheter och legitimering av lärare, vilka åtgärder som
vidtas i verksamheten för att leva upp till de nya bestämmelserna eller effekter t ex i
form av samnyttjande/omflyttning av personal.
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Utöver de ovan redovisade granskningarna har en granskning inletts avseende
biblioteksverksamheten. Denna granskning kommer att slutföras inom ramen för vår
granskning av 2014 års verksamhet.

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

Sven-Erik Nilsson Sören Engelmark Lena Nordgren

Lennart Hagstedt Ann-Mari Falk
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Förteckning över de sakkunnigas rapporter

 Säkerställande av lärarbehörigheter - slutrapport, maj 2013

 Ledning/styrning, organisation och arbetssituation vid Barn och Ungdomsgruppen
inom Socialnämnden, september 2013

 Granskning av delårsrapport 2013, november 2013

 God ekonomisk hushållning i de kommunala bolagen, november 2013

 Gatuunderhållet i egen regi respektive på entreprenad, december 2013

 Styrkortsmodellens tillämpning – uppföljande granskning, december 2013

 Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande, februari 2014

 Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget,
februari 2014

 IT-verksamheten, februari 2014

 Granskning av årsredovisning 2013, mars 2014

Bilagor

Granskningsrapporter från de kommunala företagen

Revisionsberättelser från de kommunala företagen
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