
Gällivare kommun  Slutdokument   1(2) 

  2018-12-18 

 

 

 
 

Revisorerna 

 
Postadress Telefon Bankgiro  

Gällivare kommun 
982 81 GÄLLIVARE 0970-81 80 00 754-1576  

 

För kännedom:  Service- och tekniknämnden 
Kommunstyrelsen 

Fullmäktiges presidium  

Partiernas gruppledare 

 

Områdesvisa infrastrukturinvesteringar 

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun genomfört en 

granskning av service- och tekniknämndens arbete med områdesvisa infrastruktur-

investeringar. Syftet med granskningen har varit att bedöma om SoTn bedriver ett 

kontinuerligt kvalitetsarbete som säkerställer den interna kontrollen inom främst 

investeringsverksamheten avseende kommunaltekniska anläggningar. 

Utifrån genomförd granskning bedömer vi 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. 

För att utveckla verksamheten bör följande rekommendationer prioriteras:  

 Att nämnden beslutar om vilken prioriteringsordning som för de områdesvisa 

satsningarna skall gälla framgent för landsbygd och tätort, samt säkerställer att 

kommande investeringar baseras på denna prioriteringsordning. 

 Att nämnden inventerar och kartlägger vilken underhållsskuld som föreligger, samt 

säkerställer att uppföljning av underhållsskuld baseras på relevanta mätindikatorer.  

 Att nämnden säkerställer att utdelade uppdrag verkställs (alternativt vid behov 

upphävs), och återrapporteras, samt att den återrapportering som ges tydligt 

dokumenteras.  

 Att nämnden ser över rutiner för protokollförande av uppdrag i syfte att säkerställa 

att uppdragsformulering i protokoll stämmer överens med det som nämnden avsåg. 

Vi emotser service- och tekniknämndens svar på vår granskning till senast 2019-04-01. 
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