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Kopparberg  2016-10-21 
 

Redogörelse med anledning av revisionsrapporten ”Granskning av 
insatser för ensamkommande barn” 
 
De förtroendevalda revisorerna har i missivskrivelse till kommunstyrelsen, daterad  
2016-09-05, önskat en skriftlig redogörelse om vilka åtgärder som kommer att vidtas med 
anledning av de förslag på åtgärder som lämnas i rubricerad revisionsrapport. 
 
Allmänna utskottet, 2016-10-05 § 157, uppdrog till undertecknad att upprätta ett förslag till 
redogörelse och att redogörelsen ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde  
2016-10-26. Bergslagens överförmyndarnämnd beslutade vid sammanträde 2016-10-12 § 59 
uppdra åt kanslichef Anders Andersson upprätta redogörelse från nämnden samt 
sammanställa denna med kommunchef Bo Wallströmers redogörelse. Denna redogörelse 
utgör den samlade redogörelsen. 
 
Rapporten redovisar sex olika kontrollmål. Två av kontrollmålen anses av revisorerna vara 
uppfyllda, ett anses delvis uppfyllt och tre kontrollmål anses ej vara uppfyllda. 
 
Som det beskrivs i rapporten var situationen under hösten 2015 exceptionell. Antalet 
ensamkommande barn började märkbart att öka från och med juli 2015. Situationen 
eskalerade då Migrationsverket öppnade ett ankomstboende via entreprenör i Ställdalen. Detta 
skedde sista veckan i september. Vid kontakter med Migrationsverket och entreprenören 
utlovades att antalet individer skulle vara mellan 80-100. Antalet ska ställas i förhållande till 
dåvarande asylförläggning där det vistades cirka 300 personer. Flyktingarna skulle vistas där 
högst fem dagar för att sedan transporteras vidare till asylförläggningar. Migrationsverket 
menade att kommunen överhuvudtaget inte skulle bli involverade med ankomstboendet och 
flyktingarna som vistades där samt att det inte skulle förekomma några ensamkommande barn 
bland de som ankom.. Så blev dock ej fallet. Antalet personer på ankomstboende uppgick till 
cirka 350 och de blev kvar allt längre och längre och det bland dessa fanns ensamkommande 
barn. 
 
Ovanstående information är högst väsentlig för att ge en heltäckande bild av situationen.  
 
Nedan kommenteras de förslag på åtgärder som rekommenderas i revisionsrapporten. 
 

• Kontrollmål 1 – Finns mål, riktlinjer och rutiner för verksamheten 
 

Målet bedöms som uppfyllt. Revisionsrapporten rekommenderar att riktlinjerna för 
ensamkommande barn ses över och uppdateras. 
 
Med en minskning av de ensamkommande och att ankomstboendet i Ställdalen upphört har 
behovet av uppdatering minskat. Dock har kompletterande riktlinjer fastställts med anledning 
av att ett stödboende öppnat. Vidare har interna rutiner fastställts utifrån nya förutsättningar, 
främst hemtagande av ungdomar till HVB Bergsgården.  
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• Kontroll mål 2 – Finns en tydlig ansvarsfördelning och samverkan mellan berörda 
verksamheter? 
 

Målet bedöms som delvis uppfyllt.  
 
Ett flertal informationsmöten har hållits och arbetsgrupp finns tillsatt utifrån de nya 
omständigheter som råder idag, det vill säga ta hem utplacerade barn och ungdomar till 
kommunen. 
 

• Kontrollmål 3 – Finns ändamålsenliga rutiner för handläggningen av placering av 
ensamkommande barn (även i familjehem)? 
 

Målet bedöms ej som uppfyllt.  
 
Undertecknad konstaterar, precis som revisorerna, att skriftliga rutiner som reglerar viktigare 
arbetsmoment finns. Under den kaosartade situationen följdes ej dessa rutiner fullt ut, ej heller 
följdes de rekommendationer som Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, 
Justitiedepartementet, Migrationsverket gav och som förmedlades av undertecknad rörande de 
barn som var så kallade ankomstbarn. 
 

• Kontrollmål 4 – Är boendeverksamheten för barnen uppbyggd på ett ändamålsenligt 
sätt? 
 

Målet bedöms som uppfyllt., där av gör kommunen ingen redogörelse. 
 

• Kontrollmål 5 – Ges de ensamkommande barnen i skälig tid god man och särskilt 
förordnad vårdnadshavare? 
 

Målet bedöms ej som uppfyllt.  
 
I revisonsrapporten anges ”… att det i vissa fall har tagit flera veckor att förordna god 
man…”. Numerären i begreppet ”i vissa fall” anges inte i revisionsrapporten. Därtill kan det 
finnas flera omständigheter till att det i enstaka ärenden tar längre tid att förordna god man än 
vad som är brukligt och önskvärt, omständigheter som överförmyndarförvaltningen/nämnden 
inte råder över. Vidare hade kommunen under hösten 2015 kontinuerlig kontakt via 
huvudsakligen telefonmöten med Migrationsverket där det vid ett flertal tillfällen påpekades 
att överförmyndarförvaltningen omöjligtvis kunde förordna god man inom önskvärd tid på 
grund av kommunens stora mottagande, Migrationsverket förklarade sig förstå detta men trots 
detta fortsatte placera ensamkommande barn i kommunen. Vid möte med Länsstyrelsen i 
Örebro län hösten 2015 påtalades även att kommunen på grund av sitt stora mottagande av 
ensamkommande barn inte kunde fullgöra mottagandet som önskvärt och det kunde 
uppkomma en märklig situation då en statlig myndighet, Migrationsverket, placerade 
ensamkommande barn i kommunen samtidigt som statliga tillsynsmyndigheter och revisorer 
kunde kritisera kommunen för genomförandet av mottagandet som ålagts dem av staten.  
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Revisionsrapporten anger att ”Personalomsättningar inom det gemensamma 
överförmyndarkansliet har vidare medfört åtgärder som kan orsaka brister vad gäller 
rättssäkerhet, exempelvis att låta snabbutbildad personal sköta vissa ärenden.” För det första 
anges ”kan orsaka”, revisionsrapporten ägnar sig i denna del åt ren spekulation och inte åt 
faktiskt utfall. Tillsyner av Länsstyrelsen i Dalarnas län hösten 2015 och våren 2016 
föranledde inte några anmärkningar. För det andra talas det om ”snabbutbildad personal”, den 
personal revisonsrapporten avser utbildades i rena administrativa arbetsuppgifter som inte 
konkret berörde ensamkommande barn, syftet med detta var att frigöra tid till ordinarie 
överförmyndarhandläggare för att arbeta med exempelvis ensamkommande barn. 
 
Revisionsrapporten anger även att ”Med aneldning av denna (den ansträngda situationen, min 
anmärkning) ser vid dock att man/nämnden borde agerat tidigare och stärkt bemanningen 
tidigare.” För det första erhöll överförmyndarförvaltningen våren/försommaren 2015 
administrativt stöd av icke obetydlig omfattning från den övriga kommunala administrationen 
och från den 5 oktober 2015 anställdes ytterligare en överförmyndarhandläggare genom 
visstidsanställning. För det andra är det tveksamt om de brister som påtalas i 
revisionsrapporten kan helt, delvis eller över huvud taget härledas till bemanningsbrist. 
Arbetsmetoder, arbetsstruktur, prioritering av arbetsuppgifter, arbetsdisciplin etcetera kan ha 
inverkat negativt på det genomförda arbetet. Under 2016 har nya arbetsmetoder och strukturer 
för överförmyndarförvaltningens verksamhet utvecklats av nyanställda överförmyndar-
handläggare. För det tredje finner kommunen det något besynnerligt att det i en 
revisionsrapport anges att nämnden borde ha överskridit av kommunfullmäktige beslutad 
budget genom att öka bemanningen, det kan enligt kommunens förmenande inte nämnden ha 
mandat att göra. 
 

• Kontrollmål 6 – Finns rutiner gällande uppföljning och kontroll av verksamheten som 
bedrivs i annan regi än kommunens? 
 

Målet bedöms ej som uppfyllt. Undertecknad konstaterar, precis som revisorerna, att skriftliga 
rutiner som reglerar arbetet finns men att de inte fullt ut följts.  
 
Utifrån den situation som var med personalbrist och mycket stort antal ärenden lyckades 
verksamheten ej fullfölja att arbeta utifrån gällande rutiner. Med nuvarande situation ser 
undertecknad det som bristerna är åtgärdade. Antalet ensamkommande barn har minskat 
dramatiskt och ett hemtagningsarbete pågår som på många sätt kommer underlätta och 
effektivisera arbetet för handläggarna.  
 
Slutligen framgår det endast delvis i avsnittet 2.6 Metod vilka personer som intervjuats i 
samband med granskningen. Då detta kan ha betydande inverkan på revisionsrapportens 
slutgiltiga bedömning, hade det enligt kommunen varit av värde att detta hade angivits. 
 
 
 
Bo Wallströmer 
Kommunchef 
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