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Revisionsberättelse för år 2017 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat kommunstyrelsens och 
överförmyndarnämndens verksamhet och genom av kommunfullmäktige utsedda 
lekmannarevisorer och revisorer även verksamheterna i Ljusnarsbergs 
Kommunlager AB, Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning samt Riksbyggens 
kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs Äldreboende. 

Vi har också översiktligt granskat den verksamhet som bedrivits av de 
gemensamma nämnderna Räddningsnämnden Västerbergslagen (Ludvika 
kommun) samt Samhällsbyggnad Bergslagen (Lindesbergs kommun). 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till 
fullmäktige. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Ljusnarsbergs kommun i allt 
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande är upprättade 
enligt god redovisningssed med undantag för redovisning av ersättning för 
ensamkommande barn. Vid granskningen av resultaträkningen har konstaterats 
att Ljusnarsbergs kommun avviker från god redovisningssed när det gäller 
redovisning av statligt bidrag för ensamkommande barn. Under 2016 erhöll 
kommunen totalt 62 mnkr i bidrag för ökat flyktingmottagande. Den del som inte 
förbrukats av bidragen för ensamkommande barn, 15,2 mnkr, balanserades över 
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till 2017. Under året har 7,6 mnkr förbrukats. Kommunen motiverar sin 
redovisning med kostnader kommande år där intäkterna inte kommer att vara 
tillräckliga. Vi bedömer att resterande 7,6 mnkr borde resultatforts 2017 i 
enlighet med gällande redovisningsregler. 

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har 
varit tillräcklig. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella 
mål fullmäktige uppställt. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de mål 
fullmäktige uppställt för verksamheten. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder san1t 
enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2017 godkänns. 

Undantag på grund av jäv 

I granskningen av överförmyndarnämnden har undertecknad Pirjo Nilsson inte 
deltagit på grund av jäv. 

Vi åberopar bifogade redogörelse och revisionsrapport från PwC. 

Kopparberg 2018-04-11· 
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Bilagor 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
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Fredrik Gustafsson 
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LJUSNARSBERGS KOMMUN 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige 

Revisorernas redogörelse för 2017 års granskningar och 
förvaltning 

Med hänvisning till det av fullmäktige beslutade revisionsreglementet läm
nar vi följande redogörelse för våra granskningar och vår förvaltning under 
år 2017. Våra granskningsinsatser har prioriterats utifrån en övergripande 
bedömning av risk och väsentlighet. Vi har genomfört nedanstående 
granskningsinsatser i form av projekt. 

Delårsrapport januari-juni 2017 (bilaga 2) 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt grans
kat kommunens delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-06-30. Uppdraget 
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett un
derlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med la
gens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål 
som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning 
som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten be
handlas. 

Resultatet för perioden är 7,7 mnkr (21,8 mnkr), vilket är 14,1 mnkr lägre än mot
svarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 
11,8 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyl
las. 

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens 
delårsrapport: 

• Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räken

skaper och är upprättad enligt god redovisningssed förutom redovisning av 
statsbidrag för ensamkommande barn där kommunen tillämpar samma re
dovisningsprincip som i årsbokslutet vilket innebär en felaktig periodise

ring av intäkten. 

• Prognostiserat resultat är förenligt med två av de fyra finansiella målen 

som fullmäktige fastställt i budget 2017. 
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• Vi kan konstatera att tre av åtta mål som fullmäktige fastställt inte följs 

upp i delårsrapporten. För övriga fem redovisas en prognos för helår där 

det framgår att tre mål inte kommer att uppnås. För dessa finns kortfattade 
analyser och åtgärdsförslag presenterade. 

Årsredovisning 2017 (bilaga 3) 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommu
nens årsredovisning för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen 
för år 2017. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin be
dömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 
revisionella bedömning: 

• Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställning
en. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i ba
lans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information 
som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisnings
sed. 

• Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen 
för 2017 är uppfyllda. 

• Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens 
utfall inte är förenligt med fullmäktiges mål för verksamheten. 

• Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med un
dantag för redovisning av ersättning för ensamkommande barn. Vid 
granskningen av resultaträkningen har dock konstaterats att Ljus
narsbergs kommun avviker från god redovisningssed när det gäller 
redovisning av statligt bidrag för ensamkommande barn. Under 2016 
erhöll kommunen totalt 62 mnkr i bidrag för ökat flyktingmotta
gande. Den del som inte förbrukats av bidragen för ensamkommande 
barn, 15,2 mnkr, balanserades över till 2017. Under året har 7,6 
mnkr förbrukats. Kommunen motiverar sin redovisning med kostna
der kommande år där intäkterna inte kommer att vara tillräckliga. Vi 
bedömer att resterande 7 ,6 mnkr borde resultatförts 2017 i enlighet 
med gällande redovisningsregler. Årsredovisningen i övrigt är upp
rättad enligt god redovisningssed. 

2 



Granskning av grundskolans arbete med att få eleverna att nå kun
skapsmålen 

Enligt skollagen (2010:800) ska alla elever ges den ledning och stimulans som de 
behöver för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möj
ligt, enligt utbildningens mål. 

Nationella styrdokument ställer höga krav på utbildningsverksamheterna. Målet är 
att alla elever ska nå målen för utbildningen. 

Enligt grundskolans kvalitetsredovisning läsåret 2015/2016 ökade andelen elever i 
Ljusnarsbergs åk 9 som hade godkänt i samtliga ämnen till ca 69 %. Det är dock 
under rikssnittet vilket brukar landa på ungefär 75 %. 

Med utgångspunkt i risk- och väsentlighet har revisorerna i Ljusnarsbergs kom
mun beslutat att granska om grundskolans arbete med att få eleverna att nå kun
skapsmålen är ändamålsenligt. 

Granskningen syftade till att besvara följande revisions:fråga: 
Säkerställer Kommunstyrelsen att grundskolornas arbete, med att få eleverna att 

nå kunskapsmålen, är ändamålsenligt? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattade bedömning att kommunstyrel
sen inte säkerställer att grundskolornas arbete, med att få eleverna att nå kun
skapsmålen, är ändamålsenligt. 

Vi konstaterat att det finns skriftliga rutiner för hur elevernas behov av extra an
passningar eller särskilt stöd ska uppmärksammas och hur elevernas behov ska 
tillgodoses. Vi anser att dessa rutiner och rutinbeskrivningar inte fullt ut är kända 
och efterföljs i hela organisationen. Delar av rutinerna är vid granskningstillfället 
inte anpassade till nuvarande organisation. Det är positivt att nya rutinbeskriv
ningar är under framtagande som är anpassade till nuvarande organisation. 

Vi konstaterar att det finns rutiner för uppföljning och utvärdering av genomförda 
insatser på individnivå som efterlevs. Rutinen fungerar för uppföljningen av de 
enskilda åtgärdsprogrammen men inte för de åtgärder som sker genom extra an
passning eller andra individuella åtgärder för eleverna. Vi anser att det är osäkert 
om samtliga insatser som verkligen genomförs i arbetet med att få eleverna att nå 
kunskapsmålen dokumenteras och följs upp. 

Vi konstaterar vidare att det inte sker någon övergripande sammanställning eller 
utvärdering av insatser inom särskilt stöd eller extra anpassningar. Ett sådant för
farande kan vara ett viktigt underlag. 

Vi konstaterar att ingen uppföljning av arbetet med särskilt stöd eller extra an
passningar åtenapporteras till styrelsen eller utskottet. Vidare konstaterar vi att 
kommunstyrelsen inte har tagit del av sammanställd kvalitetsredovisning för läså
ret 2016/2017 på grund av avsaknad av rektor och bildningschef. Vi noterar att 
nya former för åtenapportering kring kunskapsmålen är under utveckling. 
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Granskning av överförmyndarens interna kontroll 

PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att genomföra gransk
ning av Bergslagens överförmyndarnämnds interna kontroll. Granskningen ska 
besvara följande revisionsfråga: 

Säkerställer överförmyndarnämnden en tillräckligt god intern kontroll avseende 
sitt uppdrag att tillse att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina upp
drag? 

Vi bedömer att överförmyndarnämnden i allt väsentligt säkerställer en tillräckligt 
god intern kontroll avseende sitt uppdrag att tillse att fö1myndare, gode män och 
förvaltare sköter sina uppdrag. Detta grundar vi på att det finns dokumenterade 
styrdokument och rutiner som främjar ett enhetligt och rättssäkert handläggande. 
Det sker tillfredsställande återkoppling av överförmyndarnämndens verksamhet 
till medlemskommunerna. Det finns delvis former för det systematiska internkon
trollarbetet. Nämndens ledamöter samt verksamhetens tjänstemän deltar regel
bundet vid utbildningar och uppges ha tillräcklig kompetens. 

Vi bedömer även att överförmyndarnämnden kan utveckla myndighetskontrollen 
som genomförs vid rekrytering av nya ställföreträdare som del i lämplighetspröv
ningen, där kommunernas socialtjänst även bör ingå. Vi ser även behov av att 
löpande genomföra myndighetskontroll på befintliga ställföreträdarskap. Vi kon
staterar även att gallring och arkivering är eftersatt i och med situationen år 2015. 
Dokumenthanteringsplanen är gammal och är i behov av revidering. 

Granskning av gemensamma nämnder 

Lindesbergs kommun är värdkommun för Samhällsbyggnad Bergslagen och Lud
vika kommun är värdkommun för Räddningsnämnden Västerbergslagen och 
granskningarna genomförs praktiskt av dessa kommuners revisorer. Vi har infor
merats om granskningsresultaten och revisorernas bedömningar. 

Den gemensamma nämnden som inrättats med kommunerna Lindesberg, Nora 
och Hällefors, Bergslagens överförmyndarnämnd, ingår i Ljusnarsbergs kommuns 
organisation. 

Övrigt revisionsarbete 

Som ett led i vårt arbete har protokoll från kommunstyrelsen och utskotten grans
kats fortlöpande och vi har kontinuerligt följt fullmäktiges ställningstaganden bl. a 
genom protokollen. 

Förutom ovan nämnda granskningar har vi även genomfört avgränsade gransk
nings- och revisionsrådgivningsinsatser. 
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I vår granskning har vi biträtts av PwC. 

Vårt anslag för år 2017 uppgick till 400,3 tkr. 

Kopparberg 2018-04-17 
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Granskning av årsredovisning 

1. Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens års
redovisning för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning 
av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 
samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från 
ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-
siering och ekonomiska ställning? 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk
samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till kom
munallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehål
ler den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovis
ningssed. 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hus
hållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är uppfyllda. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall inte är 
förenligt med fullmäktiges mål för verksamheten. 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med undantag för redovis
ning av ersättning för ensamkommande barn. Vid granskningen av resultaträkningen har 
konstaterats att Ljusnarsbergs kommun avviker från god redovisningssed när det gäller 
redovisning av statligt bidrag för ensamkommande barn. Under 2016 erhöll kommunen 
totalt 62 mnkr i bidrag för ökat flyktingmottagande. Den del som inte förbrukats av bidra
gen för ensamkommande barn, 15,2 mnkr, balanserades över till 2017. Under året har 7,6 

mnkr förbrukats. Kommunen motiverar sin redovisning med kostnader kommande år där 
intäkterna inte kommer att vara tillräckliga. Vi bedömer att resterande 7,6 mnkr borde re
sultatförts 2017 i enlighet med gällande redovisningsregler. Årsredovisningen i övrigt är 
upprättad enligt god redovisningssed. 
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Granskning av årsredovisning 

2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och lands
t ing. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala 
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar 
av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. 

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. 

2.1. Syfte och revisionsfrågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom
munal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 
för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 
revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan
siering och ekonomiska ställning? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

• sammanställd redovisning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av 
balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekono
misk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av resultatsammanställning 
för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas inte av denna granskning. 

Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras i årsredo
visningen. 
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Granskning av årsredovisning 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne
bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar re
sultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt be
slutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 
information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte va
rit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. Vårt 
uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som görs 
inom nämnderna är tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunens 
ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i 
SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting". Väg
ledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägled
ningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har 
följts beroende på om vägledningen har beaktats i årets revisionsplan. Granskningen har 
skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i fö
rekommande fall registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presen
terades 2018-03-16. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2018-04-25 och full
mäktige behandlar årsredovisningen 2018-05-17. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av personal på ekonomiavdelningen. 

2o.2o Revisionsk1ri:terie1r 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen (KL) 

• Lag om kommunal redovisning (KRL) 

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

• Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning 

April 2018 
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Granskning av årsredovisning 

3. Granskningsresultat 

Verksamhettens uifall,finansiering och ekono
miska ställning 

3.1 .1 . Iakttagelser 
Utveckling av kommunens verksamhet 
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis ef
ter räkenskapsåret. 

Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom olika 
verksamheter. Kopplingen bör göras tydligare till hur detta kommer att påverka kommu
nens ekonomi och prioriteringar inom olika områden. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specifi
ceras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt lämnar 
den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen. 

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har be
tydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal redovisas 
och även nyckeltal för verksamheten. 

Gemensam förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen omfattar en kortfattad beskrivning av den samlade kommunala 
verksamhetens organisation och verksamhet i avsnittet "kommunkoncernens organisat
ion". Den verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform eller annan juridisk person 
är av ringa omfattning varför ingen ytterligare information så som personalredovisning 
anses nödvändig. 

Investeringsredovisning 
Analys av investeringarna finns i förvaltnings berättelsen, tabell finns i slutet på årsredo
visningen. Kommunens nettoredovisning under 2017 uppgår till 21,1 mnkr (21,2 mnkr). 
Den enskilt största investeringen under 2017 är nya Åstugan som är en förskola med 3 av
delningar med integrerat fritidshem, där den totala investeringen uppgick till 10,2 mnkr. 

Driftredovisning 
Utfallet av kommunens driftverksamhet redovisas för respektive verksamhet under av
snittet ekonomisk uppföljning på verksamhetsnivå. Kortfattade analyser om orsaker till 
verksamheternas budgetavvikelser lämnas. Överensstämmelse med övriga delar i årsredo
visningen finns. 
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Verksamheternas budgetavvikelse samt utfall föregående år redovisas i tabellen nedan: 

2016 . 2Ql7 

Kommunstyrelsen -245 824 -268125 724 

varav Allmänna utskottet -56 499 -59 648 -82109 22 461 

varav Bildnings och sociala utskottei -189 325 -208 477 -186 740 -21 737 

Resultat Överförmyndarnämnden -59 -643 -493 -150 

Resultat Allmännyttan 9 o o 

-245 874 

Verksamheternas avvikelse uppgår till 575 tkr. Den största negativa avvikelsen mot bud
get redovisar bildnings- och sociala utskottet och uppgår till - 21,7 mnkr och den största 
positiva avvikelsen redovisar allmänna utskottet om 22,5 mnkr. 

Balanskravsresultat 
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Kommu
nen uppfyller balanskravet för 2017, årets resultat uppgår till 21,9 mnkr. Från årets resul
tat avgår realisationsvinster om o,8 mnkr vilket ger 21,1 mnkr som årets balanskravsresul
tat. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av ekonomisk ställning. 

3.1.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk
samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, det finns inget 
negativt resultat att återställa. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den in
formation som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

3.2. God ek.onomisk hushållning 
I avsnittet rapportering mål och måluppfyllelse i årsredovisningen redovisas en bedöm
ning av målen som kommunfullmäktige fastställt. Kommunstyrelsen bedömer att alla de 
finansiella målen är uppfyllda och av de 8 målen för kommunen är 1 delvis uppnått och 
resterande 7 ej är uppfyllda. 

Vi bedömer att utvärderingen av de finansiella målen har skett i tillräcklig omfattning och 
att måluppfyllelsen gällande de finansiella målen är god. 

3.2.1. Iakttagelser 
Finansiella mål 
I avsnittet God ekonomisk hushållning i årsredovisningen görs en avstämning mot kom
munens finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2017: 
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- - -- ~ . 
Fin:g1,siel]:a ntå:l Ut;foll 2017 Måfop,pfyl~~ls.e 

. ,. .. .. 
.. . .. ; .. 

Investeringsnivån ska uppgå till 
21,2 mnkr Uppfyllt 

högst 37 ,7 mnkr 

Likviditeten ska uppgå till 
minst 5 % av kommunens årliga 25% Uppfyllt 

externa bruttokostnader 

Det ska amorteras minst 
7 mnkr årligen 8 mnkr Uppfyllt 

Resultatet ska uppgå till 
minst 15 mnkr år 2017 21,9 mnkr Uppfyllt 

Av redovisningen framgår att alla finansiella målen uppfylls. 

Mål för verksamheten 

-
-, 

Kommunfullmäktige har fastställt ett plan- och budgetdokument för perioden 2017-2019 

innehållande åtta mål för verksamheterna, två för vartdera perspektivet, med bäring på 
god ekonomisk hushållning. Samtliga verksamhetsmål beskrivs och utvärderas i årsredo
visningen. 

Öppen kommun 
Kunskap och kompetens 
Möten och upplevelser 

1 1 

2 

2 

2 

I avsnittet rapportering mål och måluppfyllelse i årsredovisningen redovisas en bedöm
ning av verksamhetsmålen som kommunfullmäktige fastställt. Kommunstyrelsen bedö
mer att alla de finansiella målen är uppfyllda och anser att 1 verksamhetsmål är delvis
uppfyllt och 7 är ej uppfyllda. 

Måluppfyllelsen gällande verksamhetsmålen anser vi vara svag, inget av de fastställda må
len är uppfyllda. Uppföljning och redovisning av målen görs på ett tydligt sätt. 

Det saknas en analys av konsekvenserna som uppkommer om ett mål inte nås. Det fram
går delvis vilka åtgärder som ska vidtas för att målen ska komma att uppnås. 

3.2.2 . Revisionell bedömning 
Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hus
hållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är uppfyllda. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall inte är 
förenligt med fullmäktiges mål för verksamheten. 

Styrelsen lämnar inte en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyl
lelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. 
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3.3. 
3.3.1. 

Rättvisande räkenskaper 
Iakttagelser 

Resultaträkning 
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga kommunens intäkter och kostnader 
för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med 
föregående år lämnas för varje delpost. 

Årets resultat är positivt och uppgår till 21,9 mnkr (38,1 mnkr). Resultat medför därför en 
positiv avvikelse mot budget med ca 6,9 mnkr. Det finns en kortfattad analys av avvikel
serna. Analysen kan med fördel utvecklas. 

I jämförelse med föregående år har verksamhetens nettokostnader ökat med 23,4 mnkr 
och uppgår i år till 265,7 mnkr. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna samt gene
rella stadsbidrag och utjämning uppgår till 92,70 % vilket är en ökning med 6,3 % mot fö
regående år. 

Vid granskningen av resultaträkningen har dock konstaterats att Ljusnarsbergs kommun 
avviker från god redovisningssed när det gäller redovisning av statligt bidrag för ensam
kommande barn. Under 2016 erhöll kommunen totalt 62 mnkr i bidrag för ökat flykting
mottagande. Den del som inte förbrukats av bidragen för ensamkommande barn, 15,2 
mnkr, balanserades över till 2017. Under året har 7,6 mnkr förbrukats. Kommunen moti
verar sin redovisning med kostnader kommande år där intäkterna inte kommer att vara 
tillräckliga. Vi bedömer att resterande 7,6 mnkr borde resultatförts 2017 i enlighet med 
gällande redovisningsregler. 

Resu.ltaträk:n.i:n.g, m:n.kr 
Utfall Budget Budget- Utfall ' •-7 
2.017 2017 avvikelse 2016 

Verksamhetens intäkter 117,6 82,4 35,2 1 36,2 

Verksamhetens kostnader -37 5,5 -338,80 -36,7 -371,50 
Jämförelsestörande post 0,1 0,0 0,1 0,0 

Avskrivningar -7,9 - 8,6 0,7 -7 
Verksan1hetens nettokostnader -.265,7 -.265 

.. 
-0,7 -.242,3 

- . . - -
' Skatteintäkter 186,3 1.84,5 1,8 180,20 

Generella statsbidrag och utjämning 100,6 96,6 4,0 100,3 
Finansiella intäkter 1 ,3 1,0 0,3 2,6 

Finansiella kostnader -o,6 -2,1 1,5 -2,6 
.Å.;:.;,:;, res~--""itat .2:1.,9 :1.5,0 ' 6,9 38,.2 

Balansräkning 
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och skul
der per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodise
rade samt har värderats enligt principerna i KRL. 

Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av kommunens ma
teriella anläggningstillgångar (RKR 11-4). Kommunen har påbörjat arbetet med kompo
nentavskrivning. 
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Avsättningar för pensioner redovisas i enlighet med bestämmelserna i den kommunalare
dovisningslagen vilket medför att pensionsförmåner intjänade före år 1998 redovisas som 
en ansvarsförbindelse. Nya investeringar komponentfördelas. 

Avsättning för återställande av deponi redovisas om 3,6 mnkr, förändring har skett med -
0,7 mnkr mot föregående år. Förändringen avser årets avsättning. Det finns en kalkyl från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för totala återställandet som uppgår till 15,9 
mnkr. Vi bedömer att reserven är något lågt beräknad. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen är uppställd gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga no
ter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns. 

Sammanställda räkenskaper 
Det görs ingen sammanställd redovisning då de kommunala företagens balansomslutning 
och omsättning i förhållande till koncernen som helhet är av ringa betydelse. I koncernen 
finns Ljusnarsbergs kommunlager AB och Stiftelsen Gillersklacks fritidsanläggning. I för
valtningsberättelsen presenteras företagens verksamhet under året. 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade re
dovisningsprinciper i tillräcklig omfattning. 

Följande avvikelser från god redovisningssed har noterats: 

• Principer för värdering av omsättningstillgångar framgår inte. 

• Kommunen följer inte RKR 11.4 Redovisning av materiella anläggningstillgångar 
med att avskrivningar ska ske från och med den tidpunkt då tillgången är färdig att 
tas i bruk vilket de inte gör då de börjar skriva av först vid bokslutet, i samband 
med aktivering. Komponentredovisning tillämpas endast för nya investeringar. 

3.3.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät
tade enligt god redovisningssed. 

~i:__ 
PRebecka Hansson 

Uppdragsledare 
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