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Kommunstyrelsen
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Barn-, utbildning och kulturnämnden

För kännedom:
Fullmäktiges presidium
Partiernas gruppledare

Uppföljande granskning av samhällsomvandlingen
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare utfört en uppföljande
granskning avseende samhällsomvandlingen. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga
från PwC. Resultatet av granskningen finns redovisat i bifogad revisionsrapport.
Syftet med denna uppföljande granskning har varit att granska om kommunstyrelsen och
nämnderna, vidtagit åtgärder, och i så fall vilka, för att utveckla arbetet med
samhällsomvandlingen utifrån revisionens iakttagelser 2011.
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder har vidtagits för att förbättra
ändamålsenligheten och den interna kontrollen avseende samhällsomvandlingen.
Samtidigt står kommunen fortsatt inför ett antal utmaningar vad gäller samhällsomvandlingsprocessen, bland annat avseende organisation, redovisningsmässiga
konsekvenser samt samverkan mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Vår
sammanfattade bedömning baseras från följande iakttagelser:


Ett samarbetsavtal, som utgör utgångspunkt för LKAB:s åtaganden gentemot
Gällivare kommun avseende ersättning till följd av de skador som uppkommer av
gruvverksamheten i Malmberget, har undertecknats av Gällivare kommun och
LKAB. Detta samarbetsavtal har överklagats av Villaägarnas riksförbund till
förvaltningsrätten och sedan vidare till Kammarrätten. Att avtalet överklagats
medför att vissa samhällsomvandlingsrelaterade processer för närvarande ligger
vilande.

 Efter en översyn av organisationen fattade kommunstyrelsen i juni 2012 beslut om
att införa ett samhällsplaneringsutskott inom kommunstyrelsen. Även
tjänstemannaorganisationen kommer att genomgå förändringar då en
avdelning/enhet som specifikt arbetar med samhällsomvandlingen ska upprättas
under 2013.
 Inom ramen för granskningen har det framkommit att det under 2012 fortfarande
funnits oklarheter kring de ekonomiska och redovisningsmässiga följderna av
samhällsomvandlingen. För att få klarhet i detta har kommunen varit i kontakt
med bland annat en extern konsult och Rådet för kommunal redovisning.
 Granskningen visar att samverkan mellan kommunstyrelsen och nämnderna har
förbättrats sedan 2011 års granskning, ett flertal aktiviteter såsom workshops och
studieresor uppges ha varit positivt för dialog och information. Samtidigt
framkommer indikationer på att samverkan troligtvis behöver utvecklas än mer i
takt med att samhällsomvandlingen träder in i en ny fas.
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 Informationsinsatser gentemot allmänheter sker bland annat genom
kommunbladet och kommunens hemsida, kommunens utvecklingsenhet har även
besökt skolor, föreningar och företag för att informera om samhällsomvandlingen.
Vidare har information till allmänheten gått ut via projektet Nya Gällivare, som
avslutats i årsskiftet 2012/2013. Via Nya Gällivare har kommunen kommit i
kontakt med många av kommunens medborgare och efter projektets slut planeras
ytterligare medborgardialog. Även dialogmöten där alla hushåll i Malmberget har
möjlighet att komma till tals ska genomföras framöver.
Granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna i flera avseenden redan är
medvetna om de utmaningar som samhällsomvandlingen innebär för kommunen och som
uppmärksammats i denna granskning. Beaktat detta lämnas följande rekommendationer
för att ytterligare utveckla ändamålsenligheten och den interna kontrollen avseende
samhällsomvandlingen i Gällivare kommun:




Att formerna för dialog och samverkan ytterligare utvecklas mellan
kommunstyrelsen och nämnderna för att säkerställa nämndernas delaktighet i
samhällsomvandlingen, speciellt när samhällsomvandlingsprocessen träder in i en
ny fas
Att fortsatt arbete sker för att lösa de ekonomiska och redovisningsmässiga
utmaningar som samhällsomvandlingen medför, bland annat vad gäller ersättning
för kommunala verksamheters lokaler och hur dessa ska hanteras i
balansräkningen

Vi emotser till 2013-09-01 ett sammanfattande svar från kommunstyrelsen på vår
granskning.
Revisorerna i Gällivare kommun

Sven-Erik Nilsson
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Sören Engelmark
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