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Kommunstyrelsen

Granskning av samhällsomvandlingsprocessen
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun granskat om
kommunen bedriver arbetet med samhällsomvandlingen ändamålsenligt samt om
den interna kontrollen inom området är tillräcklig. I granskningen har vi biträtts
av sakkunniga från PwC, Kommunal Sektor. Resultatet av granskningen finns
redovisat i bifogad revisionsrapport.
Samhällsomvandlingen är en förändringsprocess som kommer att fortgå i
kommunen under flera år framöver. Denna granskning är gjord under ett
inledningsskede avseende förändringsprocessen. Det är rimligt att utgå ifrån att vi
som revisorer i kommande granskningar ytterligare fokuserar på
samhällsomvandlingsprocessen ur olika perspektiv.
Vår sammanfattande bedömning är att samhällsomvandlingen till stor del för
närvarande sker på ett ändamålsenligt sätt. För ett antal av de granskade
områdena lämnar vi nedan följande kommentarer avseende den interna
kontrollen:
Förvaltningar och nämnder måste i större omfattning aktivt engageras i
samhällsomvandlingsarbetet så att det faktiska arbetet med t e x planering,
byggfrågor, omstruktureringar sätts igång så snart som möjligt. De signaler
vi fått från nämnder och förvaltningar om brist på information behöver
åtgärdas vilket vi även ser att kommunstyrelsen planerar för.
Vår bedömning är att verksamhets- och ekonomistyrningen avseende den
kommande samhällsomvandlingsprocessen behöver utvecklas genom att
kommunstyrelsen initierar övergripande planer, mål och rutiner som stöd
till nämndernas och förvaltningarnas fortsatta arbete. Ett sådant arbete har
förutsättningar att bidra till en effektivare uppföljning och rapportering till
politikerna.
Det hittillsvarande fokus som kommunen haft när det gäller information
riktat till kommuninvånarna och det lokala näringslivet ser vi som viktigt
att det fortsätter. Detta för att skapa intresse, förankring, engagemang och
stöd och för den fortgående samhällsomvandlingsprocessen.
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I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som görs i bifogad
revisionsrapport och vi emotser kommunstyrelsens svar på vår granskning till
2012-05-01.
Revisorerna i Gällivare kommun

Lennart Hagstedt

Sven-Erik Nilsson

Ann-Mari Falk

Lena Nordgren

Sören Engelmark

_____________________________________________________________
Bilaga: Revisionsrapport ”Samhällsomvandlingsprocessen, Gällivare kommun”, februari 2012, PwC
Kommunal Sektor

