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Grundläggande granskning 2018 – dialog med styrelse/nämnder 
 

Utöver de gemensamma frågeställningarna som tidigare skickats ut (se bilaga 1) så har 
kommunrevisionen några nämndspecifika frågor som revisionen kommer ta upp i samband med 
den grundläggande granskningen med respektive nämnd. Inför mötet så vill kommunrevisionen att 
dessa frågor skickas ut till samtliga ledamöter. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

- Hur ser tillgången på skollokaler ut? 
- Hur har översynen av grundskolan gått, där fokus skulle avse områdesansvaret samt 

administrationen? 
- Vad händer med elevhälsan? Psykisk ohälsa? Drogproblematik? 
- Kompetensförsörjningsplan, har nämnden tagit fram en sådan? Nuläge och framtid gällande 

behörig personal? 
- Nämndens ekonomiska situation – viktigaste konsekvenserna för elever och verksamhet? 
- Hur många barn kommer inte till skolan? Hemmasittare? 
- Vilka regler finns för mobiltelefoni på skolan och på lektionerna?  

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

- Hur ser nämndens investeringsplanering ut? 
- Hur påverkas fotbollshallen av Noliamässan? 
- Vad har de praktiska konsekvenserna blivit sedan tecknade av avtal gällande Studio 

Acusticum? 
- Utvecklingen på Kaleido? 

FASTIGHETS- OCH SERVICENÄMNDEN 

- Piteå kommun har en stor underhållsskuld. Hur fortskrider arbetet med beröra nämnder och 
kommunstyrelsen gällande det eftersatta underhållet? 

- Hur ser nämndens investeringsplanering ut? 
- Vad innebär projektet Renodling av fastighetsförvaltningen för nämnden? 
- Nuläget kring den gemensamma kostorganisationen med Luleå 
- Hur fortlöper byggnationen av Äldreboendet Berggården? 

SOCIALNÄMNDEN 

- Hur arbetar nämnden vidare efter utredningarna? 
- Vilka åtgärder är vidtagna avseende ledning, styrning och organisation? 
- Hur hanterar nämnden det ekonomiska underskottet? Vilka är de viktigaste åtgärderna för 

att minska underskottet? 
- Hur ser ärendekön ut till barn och familj? 
- Hur hanterar nämnden kompetensförsörjningen? 

 

 



 ABCD 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

- Integration och flyktingfrågan. Hur ser utvecklingen ut? Hur påverkar det organisation och 
anställda? 

- Utredningen av organisation och arbetsmiljö. Vad händer på förvaltningen? 
- Har nämnden gjort någon översyn av ärendeprocessen? 
- Hur hanteras strandskyddet i kommunen? Generöst? 

MILJÖ- OCH TILLSYNSNÄMNDEN 

- Hur hanterar nämnden kompetensförsörjningen? Finns det en bra balans mellan behov och 
resurser? 

- Hur ser livsmedelskontrollen ut i Piteå kommun? 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

- Hu går sammanslagningen med med Älvsbyn? 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta Kristian Damlin, sakkunnigt biträde från KPMG. 
Kristian nås på 073-426 92 70 alternativt kristian.damlin@kpmg.se 
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