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Revisorerna
För kännedom:
Fullmäktiges presidium
Partiernas gruppledare

Kommunstyrelsen
Service- och tekniknämnden
Barn-, utbildning- och kulturnämnden
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Socialnämnden

Beredning av motioner m.fl demokratifunktioner samt
remisshantering
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun granskat om hanteringen av
motioner, interpellationer, frågor, medborgarinitiativ samt remisshanteringen är
ändamålsenlig. I granskning har vi biträtts av sakkunniga från PwC.
Medborgarinitiativ, motioner, interpellationer och frågor
Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning att
kommunstyrelsen, barn- utbildning- och kulturnämnden samt socialnämnden har en
ändamålsenlig hantering av ovan nämnda ärenden.
Vidare bedöms Service- och tekniknämnden sammantaget ha en i begränsad utsträckning
ändamålsenlig beredning av ovan nämnda ärenden.
Det saknas underlag för att avgöra i vilken utsträckning miljö- bygg- och räddningsnämnden
hantering av ovan nämnda ärenden är ändamålsenlig, dock konstateras att det inom nämndens
ansvarsområde finns en tillräcklig kännedom om rutiner, samt bedöms att roller och ansvar är
tydliga.
Remiss
Den revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen, barn- utbildning- och kulturnämnden,
socialnämnden, miljö- bygg- och räddningsnämnden har en ändamålsenlig hantering avseende
remisshanteringen.
Service- och tekniknämnden bedöms i begränsad utsträckning ha en ändamålsenlig hantering
av remisser.

Postadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

0970-818 000

0970-144 51

754-1576

Gällivare kommun
982 81 GÄLLIVARE

2 (3)

Med anledning av granskningens iakttagelser vill vi lämna följande
rekommendationer:
 Att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer tillräcklig utbildning på området i
syfte att beredningen av ärenden ska vara ändamålsenlig.
 Att service- och tekniknämnden utöver utbildning på området vidtar tillräckliga åtgärder
i syfte att säkerställa en ändamålsenlig beredning av ärenden.
 Att miljö-, bygg- och räddningsnämnden säkerställer att det finns ett ändamålsenligt
arbetssätt på området samt processer för att säkerställa tillräckligt med information om
rutiner och aktualiteter på området till nämnden och dess verksamhet.
 Att styrelsen och nämnderna säkerställer ändamålsenliga rutiner för att följa upp
interpellationer och frågor i ett utvecklande syfte.
 Att styrelsen vidtar tillräckligt med åtgärder för en ändamålsenlig styrning av ovan
nämnda ärenden.
 Att service- och tekniknämnden säkerställer en ändamålsenlig remisshantering.
I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som görs i bifogad revisionsrapport.

Styrelsen och nämndernas svar på vår granskning emotses till senast 2018-04-01.

För revisorerna i Gällivare kommun

Sven-Erik Nilsson, v ordf

Eva Nyström, revisor

Tommy Nyström är undantagen från granskning av SoTn och har inte medverkat i
granskningen av den nämnden.
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