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1 Sammanfattande bedömning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 
kommunens delårsrapport för perioden 2015-01-01 - 2015-06-30. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2015. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett 
underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med 
lagens 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 
behandlas. 

Resultatet för perioden är 1,5 mnkr (7,7 mnkr), vilket är 6,2 mnkr lägre än 
motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 
7,1 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas. 

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

• Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper 
och är upprättad enligt god redovisningssed, men att följsamheten till Rådet 
för kommunal redovisnings rekommendationer behöver utvecklas 
ytterligare. 

• Prognostiserat resultat är förenligt med tre av de fyra finansiella målen som 
fullmäktige fastställt i budget 2015. 

• Vi konstaterar att samtliga mål som fullmäktige fastställt följs upp i 
delårsrapporten. Redovisningen görs utifrån prognos för helårsutfallet. I 
delårsrapporten redovisas en prognos för helår där framgår att fem av målen 
inte går att mäta vid delårsrapportperioden och fyra av målen kommer inte 
att uppnås. Av de fyra mål där bedömningen är att de inte kommer att 
uppnås vid året slut finns analys och åtgärdsförslag beskrivna för två av 
dem. 
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2 Inledning 
2.1 Bakgrund 
Kommuner är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst 
en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten 
från årets början. 

KL9kap9a§ 
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrappol'ten som enligt 8 kap. 20 a § 

skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål 
.fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas 
delårsrapporten och årsbokslutet. 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska 
resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. 

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på 
följande revisionsfrågor. 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda 
finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda 
målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv 
för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. 
Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen 
för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte 
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan 
förekomma. 

2 .3 Revisions kriterier 
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 
20 a § KL ska behandlas av kommunfullmäktige. 

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen och lag om kommunal redovisning 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god 
redovisningssed i övrigt 

• Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning 
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2.4 Metod 
Granskningen har utförts genom: 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

• Analys av relevanta dokument 

• Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 2015-

06-30 samt av resultatprognosen för året 

• Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs 
för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
målen 

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan 
mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än 
på substansgranskning. 

Rapporten är faktagranskad av ekonomichef. 
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3 Granskningsresultat 
3.1 Rättvisande räkenskaper och god 

redovisningssed 
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - juni vilket är i 
överensstämmelse med KRL där det sägs att delårsrapporten ska omfatta minst sex 
och högst åtta månader. Resultatet för perioden januari - juni uppgår till 1,5 mnkr 
och det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 7,1 mnkr. 

Vi har granskat att delårsrapporten innehåller lagens krav på en förvaltnings
berättelse samt resultaträkning och balansräkning. Delårsrapporten innehåller även 
en kassaflödesanalys vilket inte är ett krav. 

Vi har granskat ett urval poster bland annat avseende periodiseringar som är gjorda 
i samband med delårsrapporten. 

Enligt RKR 22 Delårsrapport, som trädde i kraft per 1 januari 2014, ska 
sammanställd redovisning upprättas om företagens andel av kommunkoncernens 
intäkter eller balansomslutning uppgår till minst 30 %. I årsredovisningen 2013 

uppgick varken kommunföretagens andel av koncernens balansomslutning eller 
intäkter till 30%. En sammanställd redovisning är därför inget krav för 
Ljusnarsbergs kommun. Kommunen upprättar ingen sammanställd redovisning 
men i delårsrapporten finns en beskrivning samt årsprognoser för de helägda 
bolagen. 

Bedömning 
Vi bedömer att resultat- och balansräkningen i allt väsentligt har upprättats i 
enlighet med KRL. Balansutredande not finns. Noter till både resultaträkning och 
balansräkning samt kassaflödesanalysen finns i tillräcklig omfattning. 

Genom stickprov har vi granskat att i resultaträkning och balansräkning redovisade 
uppgifter för perioden går att härleda ur ekonomisystemet. 

Skatteintäkterna har periodiserats utifrån Sveriges Kommuner och Landstings 
prognos från april 2015. 

Pensionerna har periodiserats med prognos från Kommunernas Pensionsanstalt 
(KPA) och periodisering har skett av 6/12 delar av avsättningen samt 
avgiftsbestämd ålderspension. 

Avskrivningarna på anläggningstillgångar påbö1jas när investeringen tagits i bruk. 
Inga investeringar har aktiverats under januari till juni 2015. 

Fastighetsavgiftens beräknade förändring har periodiserats utifrån SKL:s prognos. 

Övriga poster såsom interkommunala ersättningar, hyror, avgifter och finansiella 
poster har i allt väsentligt periodiserats på ett korrekt sätt. 
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I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som 
tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. 

3.2 Resultatanalys 
Prognosen för helåret pekar på ett negativt resultat, 7,1 mnkr, vilket är 1,7 mnkr 
sämre än budgeterat. Avvikelsen beror på: 

• Verksamhetens nettokostnad avviker med -5,4 mnkr mot budget 

• Skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 3,1 mnkr högre än budgeterat 

• Finansnettot ligger i prognosen o,8 mnkr bättre än budgeterat, framförallt 
de finansiella kostnaderna förväntas bli lägre än budget 

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första sex månaderna 2015, prognos 
för utfallet för året samt avvikelsen mot budget. 

Uifall Uifall Pl'Ognos 
Avvik else 

Resultaträkning mnkr mot delår2014 delå1•2015 2015 
budget 

Verksamhetens intäkter 43,7 47,5 73,4 3,9 
Verksamhetens kostnader -158,0 -168,8 -308,9 -9,4 
Avskrivningar -3,6 -3,2 -7,3 o,o 
Ve1·k samhetens 
netto kostnader -117,9 -124 ,5 -24 2,8 -5,5 

Skatteintäkter 85,8 87 ,1 173,7 -1,1 
Generella statsbidrag och 

40,4 39,4 79,2 4,1 utjämning 
Finansiella intäkter 2,3 1,4 2,2 -1,0 
Finansiella kostnader -2,8 -1,9 -5,2 1,8 
År ets r esultat 7 ,8 1,5 7,1 -1,7 

Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till 7,1 mnkr enligt 
prognosen för helåret. 

3.3 Budgetuppfoljning och prognos 
Driftredovisning per Utfall Budget Prognos Budget 
nämnd,mnkr juni 2015 helår avvikelse 

All männa utskottet 30,9 67 ,3 64,3 3,0 

Bildnings- och sociala utskottet 95,6 17 3 ,1 182,0 -8,9 

Öv erförm y ndarnä m nden 0,1 0,2 0,2 0,0 

Allmännyttan 0,0 0,4 o,o 0,4 

Summa 126,5 241,0 246,5 -5,5 

Allmänna utskottet prognostiserar ett överskott på 3,0 mnkr. Överskottet kan 
härledas främst till mindre kostnader beroende på vakanta tjänster, mindre kostnad 
för pensioner enligt prognosen jämfört med budget samt att kommunstyrelsens 
disponibla löner och disponibla kostnader uppvisar ett överskott jämfört med 
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budget. Kommunen kommer även få tillbaka pengar från AFA under året på 2,3 
mnkr. 

Bildnings- och sociala utskottet prognostiserar ett underskott på 8,9 mnkr. 
Underkottet beror främst på ökade kostnader inom barn- och ungdomsvård samt 
missbruksvård och övrig vård vuxna. Det framgår dock i delårsrapporten att 
prognosen för individ och familjeomsorgens enheter är mycket osäker och inte 
trovärdig då de redan efter sex månader ligger på en avvikelse som är i samma nivå 
som den prognostiserade avvikelsen på helåret. 

Investeringarna uppgår till 11,3 mnkr per 2015-06-30 vilket är ca 43% av 
budgeterade investerings medel inkl tilläggsbudget. Inga investeringar är aktiverade 
under första halvåret. Renoveringen av centralköket är den största investeringen 
under året där har samtliga fakturor inte kommit in och köket är ännu inte 
färdigbesiktad. 

3.4 God ekonomisk hushållning 
3.4.1 Finansiella mål 
I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 
som fastställts i budget 2015: 

I Finansiellt mål, fastställt av 
fullmäktige i budget 2015 

Resultatet ska vara minst 8,9 mkr. 

Investeringsnivån ska uppgå till högst 
26,5 mnkr. 

Likviditeten ska uppgå till minst 5 
procent av de årliga externa 
bruttokostnaderna. 

Det ska amorteras minst 7 mnkr 
årligen. 

Prognos 2015 Måluppfyllelse, 
kommunens bedömning 

Enligt prognosen kommer Prognosen pekar på att 
resultatet att uppgå till 7,1 målet inte kommer att nås. 
mnkr. 

Prognos saknas i Prognosen pekar på att 
investeringsredovisningen. målet kommer att nås. 

Kommunens kassa- och 
banktillgodohavanden 
uppgår i delårsbokslutet 
till 41,4 mnkr. Vilket är 
24,5 procent av de externa 
bruttokostnaderna. 

Kommunen har två 
amorteringslån där det 
amorteras 5 mnkr årligen 
enligt plan. Ytterligare 2,5 
mnkr amorterades i april 
2015. 

Målet bedöms att uppnås 
vid årets slut. 

Prognosen pekar på att 
målet kommer att nås. 

Vi delar kommunstyrelsens samlade bedömning att tre av de fyra finansiella målen 
kommer att kunna uppnås. 
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Bedömning 

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat är delvis förenligt 
de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2015. 

3.4.2 Målför verksamheten 
Kommunfullmäktige har fastställt en ny styrmodell som ska implementeras fullt ut 
2016. Kommunstyrelsen har redan i delårsrapporten påbörjat anpassningen till den 
nya styrmodellen med målet en hållbar kommun beskrivs utifrån fyra 
genomsyrande perspektiv. 

I budget 2015 finns nio mål med bäring på god ekonomisk hushållning, inom fyra 
perspektiv öppen kommun, möten och upplevelser, kunskap och kompetens och 
innovation och entreprenörskap. 

Vi konstaterar att samtliga mål som fullmäktige fastställt följs upp i 
delårsrapporten. Redovisningen görs utifrån prognos för helårsutfallet. I 
delårsrapporten redovisas en prognos för helår där framgår att fem av målen inte 
går att mäta fyra av målen kommer inte att uppnås och inget mål kommer att 
uppnås. Av de fyra mål där bedömningen är att de inte kommer att uppnås vid året 
slut finns analys och åtgärdsförslag beskrivna för två av dem 

Bedömning 

Vår översiktliga granskning visar på att måluppfyllelsen avseende verksamheten 
inte är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2015. 

2015-09-14 

Anna Gröndahl 
Uppdrags ledare 
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1. Sammanfattning 
Revisorerna i Ljusnarsbergs kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra 
granskning av Ljusnarsbergs kommuns årsredovisning 2015. Granskningen sker 
utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv och har bland annat till syfte att 
bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen, lag om 
kommunal redovisning (KRL) och övrig normgivning, främst Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR). 

Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 
ställningen. 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed, men att 
följsamheten till Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer behöver 
utvecklas ytterligare. De väsentligaste rekommendationerna och de avsteg som 
gjorts framgår i avsnittet om tillämpade redovisningsprinciper. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a
b). Årets resultat uppgår till 22,4 mnkr och kommunen har inget negativt resultat 
från tidigare år att återställa. 

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens 
uppfyllelse som svag. 

Kommunfullmäktige beskriver i sin styrmodell målet en hållbar kommun utifrån 
fyra genomsyrande perspektiv. I budget 2015 finns nio mål med bäring på god 
ekonomisk hushållning, inom fyra perspektiv öppen kommun, möten och 
upplevelser, kunskap och kompetens och innovation och entreprenörskap. 

Vi konstaterar att samtliga mål som fullmäktige fastställt följs upp i 
årsredovisningen. Kommunstyrelsens återrapportering visar att endast ett av de nio 
målen har uppnåtts under 2015. Återapporteringen av målen görs på ett tydligt sätt 
där det finns en analys och en kortfattad beskrivning av vilka åtgärder som är tänkta 
att vidtas. Dessa åtgärdsförslag kan utvecklas och kan i vissa fall konkretiseras. 
Återrapporteringen skulle kunna göras ännu tydligare med en 
konsekvensbeskrivning vid ej uppnådda effekter. 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god då samtliga beslutade 
finansiella målen för god ekonomisk hushållning bedöms ha nåtts under år 2015. 

Vi bedömer att kommunstyrelsens och de gemensamma nämndernas redovisningar 
innehåller redovisning av utfallet av årets verksamhet på en väldigt övergripande 
nivå i förhållande till fastställda mål som gäller för verksamheten. 

1 av 13 
PwC 



) 

Kommunen avviker fortfarande från några av de rekommendationer som lämnats 
av Rådet för kommunal redovisning, vilket inte är tillfredsställande. Vi påtalade 
detta även förra året. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för 
kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare 
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings
nämndens normering. 

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

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas 
på det sätt som fullmäktige bestämmer. 

2 .2. Revisionsfråga oclt metod 
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 kommunal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu
nallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning
en 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, verksam
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens 
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. 

• Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet 
med balanskravets regler? 

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

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses 
följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

• sammanställd redovisning 
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Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

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

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt 
nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige. 
Granskningen baseras på nämndernas rapportering till fullmäktige såsom den 
presenteras i årsredovisningen 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det 
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk
perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt 
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne
håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt 
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att 
b edöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. 
Då vår granskning av den anledningen inte varit 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". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). 
Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför 
tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas 
i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall 
r egisteranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 
presenterades 2016-04-01 med kompletteringar 2016-04-11. Kommunstyrelsen 
fastställer årsredovisningen 2016- 0 4-23 och fullmäktige behandlar 
årsredovisningen 2016-05- 03. 

Rapportens innehåll har skickats på sakgranskning till kommunens 
ekonomiavdelning. 

Revisions kriterier 
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8 
kap 18 § KL ska godkännas av kommunfullmäktige. 

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 
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• Kommunallagen 

• Kommunal redovisningslag 

• Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning 

• Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning 

) 
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3. 

3.1. 

3.1 .1. 

Granskningsresultat 

Verksa111hetens utfall, finansiering och 
ekono111iska ställning 
Fö,·ua lt, 1 i11gsbe1·ättel se 

3 .1.1.1. ö,·ersikt över un·ecklingen m· verksamheten 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet 
överensstämmer med kraven i KRL. 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen kan utvecklas ytterligare främst gällande 
målen för de olika verksamheterna för att överensstämma med kraven och 
intentionerna i KRL och i normgivningen bl. a med avseende på hur 
kommunstyrelsen arbetar med styrning och uppföljning 

Analys och rättvisande bedöim1ing av ekonomi och ställning 
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen, under avsnittet 
"Kommunens finansiella ställning", ger en i all väsentlighet rättvisande bild. Här 
finns flertal diagram som visar utvecklingen av olika finansiella nyckeltal över tid 
för Ljusnarsbergs kommun. Flera nyckeltal finns även under avsnittet "Fem år i 
sammandrag". Kommunens egna kapital är 155,1 mnkr och täcker i år de totala 
pensionsförpliktelserna som kommunen har på 137,8 mnkr, vilket ger en positiv 
soliditet även inklusive ansvarsförbindelsen. 

Utvärdering av ekonomisk stälh1ing 
Enligt kommunala redovisningslagen 4:5 skall förvaltningsberättelsen innehålla en 
utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. Ett specifikt avsnitt som heter 
utvärdering av ekonomisk ställning saknas i förvaltnings berättelsen, men under 
rubriken "Kommunens finansiella ställning" redovisas bland annat 
nettokostnadernas andel av skatteintäkt, soliditet ( exkl samtliga 
pensionsåtaganden) samt årets resultat under de senaste fem åren. 

Vi rekommenderar en djupare analys där jämförelse med t ex andra kommuner, 
länet och riket analys framgår. 

Händelser av väsentlig betydelse och förväntad utveckling 
I förvaltnings berättelsen och i verksamheternas redovisningar finns händelser 
under året, kommentarer till det ekonomiska utfallet samt i enstaka fall framtida 
utmaningar omnämnda. De väsentliga händelser som inträffat under och delvis 
efter räkenskapsåret framgår på ett tydligt sätt. Dock bör det på ett tydligare sätt 
framkomma vilken påverkan händelserna kan komma att få för kommunens 
framtida ekonomi och vilka prioriteringar som behöver genomföras för att fortsätta 
behålla en ekonomi i balans. Beskrivningen av framtiden och den förväntade 
utvecklingen behöver utvecklas i uppföljningen av de olika verksamheterna. 
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Flyktingmottagandet har påverkat kommunen under 2015 till stor omfattning detta 
framgår på flera ställen i årsredovisningen. 

Väsentliga personalförhållanden 
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med KRL 4 
kap. ia §.Frånvaronspecificeras på total sjukfrånvaro, därav långtidsfrånvaro, män 
och kvinnor i procent av arbetstid samt är åldersindelad. I övrigt lämnar den 
personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av 
diagram och verbal information. 

Gemensam förvaltningsberättelse 
I förvaltningsberättelsens avsnitt "Övriga engagemang" och "Koncernen" redogörs 
för gemensamma nämnder och kommunalförbund samt kommunala företag där 
verksamhet och ekonomi redovisas kortfattat. Det framgår bland annat att 
Ljusnarsbergs kommunlager AB och Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning ska 
avvecklas inom kort. Det finns även information om några externa 
samverkanspartners/utförare. 

Pensionsredovisning 
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensions
förpliktelser i enlighet med RKR 7.1. som en del av uppföljningen av fullmäktiges 
föreskrifter om förvaltningen av pensionsmedel. 

Upplysningar saknas i årsredovisningen om särskild avtalspension och 
visstidspensioner i enlighet med RKR 2.2. Även antalet personer med särskilda 
pensionsavtal saknas. 

Andra förhållanden som har betydelse för styrning och 
uppföljning av verksamheten 
Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål. 
Information om kvalitet och måluppfyllelse saknas för flera verksamheter. Olika 
typer av nyckeltal skulle vara relevant att visa från olika verksamhetsområden. 
Detta bör på ett tydligare sätt framgå av förvaltningsberättelsen. Hur 
kommunstyrelsen arbetar med styrning och uppföljning bör även beskrivas i 
förvaltningsberättelsen . 

Det finns uppföljning av de verksamhetsmål som kommunfullmäktige har beslutat 
för gällande god ekonomisk hushållning (se avsnitt 3.1.3.2). 

3 .1.1.2 . Im·esterings recloYis n ing 

Bedömning och ialrttagelser 
Vi b edömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
å rets investeringar. 

Det finns en redogörelse för ett urval av årets investeringar i förvaltningsberättelsen 
i samband med investeringsredovisningen. Årets investeringar uppgår till 16 mnkr 
vilket motsvarar 60,4% och är 10,5 mnkr lägre än budget. 
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3.1.1.3. Driftredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. Återredovisningen sker både per 
verksamhet samt mer översiktligt per utskott och nämnd och allmännyttan separat. 
På samma nivå som i Budget 2015. 

Budgetavvikelse samt förändringen från avvikelsen i prognosen per sista juni 
redovisas i tabellen nedan: 

Prognos 
Avvikelse 

Budget- prognos Driftredovisning, tla· 2015 Budget 
avvikelse 

avvikelse 
delår -

delår 
helår .. .. . -;, .,.. ,,. 

Kommunstyrelse 252 354 240 347 -12 007 -5 906 -6101 -·· .... _ ............ _ ... ,..,..... 

varav Allmänna utskottet 63615 67286 3 671 3004 667 --... - ---·--- . .. -
varav Bildnings- och sociala u 188739 173 061 . . ··--·- .............. ' 

-15 678 -8910 -6768 

Bergslagens överförmyndarnä 34 155 121 -5 126 
,_ .. __ ·- .... ·- - .. 

" . 
Allmännyttan -758 417 1175 417 758 
Sununa nämnderna 251 630 240 919 -10 711 -5 494 -5 217 

Verksamheterna redovisar en avvikelse mot budget på -10 711 tlu vilket beror på 
IFOs underskott på -14 913 tkr. 

Det stora underskottet på IFO kan främst hänföras till höga kostnader för 
rnissbruksvård och barn- och ungdomsvård samt flyktingmottagande. Underskotten 
finns utförligt besluivna i förvaltningsberättelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade i samband med delårsrapportens behandlande om 
olika åtgärder för att komma i balans med ekonomin och klara det budgeterade 
resultatet. Resultatet för kommunen klarades (se avsnitt 3.2.1) dock ökade 
verksamheternas negativa avvikelse mot budget till nästan det dubbla från -5 494 
tkr till -10 711 tkr. 

3.1 .2. Balanskrav 
Bedömning och iakttagelser 
Vi instämmer i kommunens bedömning av om balanskravet har uppfyllts. 
Kommunen har inget negativt resultat att återställa från tidigare år. 

Avstämning av årets resultat enligt balanskravets bestämmelser har skett i not 10 i 
enligt 4 kapitlet i kommunal redovisningslag. 

3 .1.3. God ekonomisk hHshållning 
Bedönu1ing och iakttagelser 
Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god. 

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens 
uppfyllelse som svag. 

PwC 
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3 .1.3 .1. Finansiella mål 
I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 
som fastställts i budget 2015: 

Finansiella mål, fastställda av 
fulbnälctige i budget 2015 

Resultat ska uppgå till minst 8 900 tkr år 
2015. 

Det ska amorteras minst 7 ooo tkr årligen. 

Likviditeten ska uppgå till minst 5 % av 
kommunens årliga externa bruttokostnader. 

Utfall 2015 Måluppfyllelse enligt 
kommtmstyrelsen 
bedömning 

Resultat för året uppgår till Resultatet visar att målet har 
22 401 tkr år 2015. uppnåtts år 2015. 

Under 2015 har det 
amo1terats 7 875 tkr. 

Likviditeten uppgår till 
23 % vid årsskiftet 
2014/2015. 

M ålet bedöms ha uppnåtts för 
år 2015. 

Målet bedöms ha uppnåtts får 
år 2015. 

Investeringsnivån ska uppgå till högst 26 539 Investeringarna uppgår till Målet bedöms ha uppnåtts för 
tkr för 2015. 16 ooo tkr under 2015. år 2015 . 

Samtliga finansiella mål bedöms ha uppnåtts för 2015. Vi bedömer måluppfyllelsen 
som god samt att utvärderingen av de finansiella målen har skett i tillräcklig 
omfattning och ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen. 

3 .1.3 .2. Mål för verksamheten 
Kommunfullmäktige har fastställt en ny styrmodell som ska implementeras fullt ut 
2016. Kommunstyrelsen har påbörjat anpassningen till den nya styrmodellen med 
målet en hållbar kommun beskrivs utifrån fyra genomsyrande perspektiv. I budget 
2015 finns nio mål med bäring på god ekonomisk hushållning, inom fyra perspektiv 
öppen kommun, möten och upplevelser, kunskap och kompetens och innovation 
och entreprenörskap. 

Vi konstaterar att samtliga mål som fullmäktige fastställt följs upp i 
årsredovisningen. Kommunstyrelsens återrapportering visar att endast ett av de nio 
målen har uppnåtts under 2015. 

Återapporteringen av målen görs på ett tydligt sätt där det finns en analys och en 
kortfattad beskrivning av vilka åtgärder som är tänkta att vidtas. Dessa 
åtgärdsförslag kan utvecklas och kan i vissa fall konkretiseras. ÅterI"apporteringen 
skulle kunna göras ännu tydligare med en konsekvensbeskrivning vid ej uppnådda 
effekter. 
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Verksamhetens nettokostnader uppgår till 229,1 mnkr. Årets positiva resultat 
uppgår till närmare 21,9 mnkr, vilket är en resultatbättring jämfört med föregående 
år med 3,1 mnkr). 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag samt 
utjämningsbidrag uppgår till närmare 91,5 % (91,4%) vilket är en liten försämring i 
jämförelse med föregående år. Resultatet är 13,5 mnkr bättre än budget. Det 
positiva resultatet beror till stor del på intäkter av engångskaraktär. Kommunen har 
fått ett extra generellt statsbidrag på 17,9 mnk.r med anledning av den rådande 
flyktingsituationen samt återbetalning av tidigare betalda APA-premier på 2,3 
mnkr. Exklusive posterna av engångskaraktär skulle kommunen inte nå det 
budgeterade resultatet. 

Verksamhetens nettokostnader har är 10,4 mnkr högre än budgeterat vilket främst 
kan hänföras till verksamheternas redovisade underskott på -10,7 mnkr. 
Verksamheternas nettokostnader har ökat med ca 19 mnkr jämfört med föregående 
år samtidigt har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med ca 20 mnkr 
främst på grund av tidigare nämnt extra generellt statsbidrag. Det är viktigt att 
kommunen anpassar sin verksamhet för att fortsättningsvis kunna hålla 
budgeterade resultat och bibehålla en ekonomi i balans. 

3 .2 .2 . Bal ans räkning 
Bedömning och iakttagelser 
Utifrån en rimlig granskningsinsats är vår bedömning att balansräkningen i allt 
väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, skulder och eget 
kapital. 

Balansräkningen är i huvudsak uppställd enligt KRL. Detaljeringsgraden är något 
högre än i KRL. Noter finns i tillräcklig utsträckning. 

Utifrån en rimlig granskningsinsats är vår bedömning att tillgångarna, 
avsättningarna och skulderna i allt väsentligt existerar, är fullständigt redovisade, 
rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL. 

Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning men bör i vissa fall 
utvecklas. 

Några av våra granskningsiakttagelser kommenteras nedan: 

PwC 

• Kommunen har en fordran uppbokad mot Riksbyggens Kooperativa 
förening på 9,5 mnkr. Denna fordran har varit oförändrad under flera år. En 
del av fordran är moms som tidigare gjorda investeringar Riksbyggen ska 
återsöka från Skatteverket och som tillhör kommunen. 

• Under året behöver den av BKT utarbetade fonderingskalkylen ses över för 
att tydliggöra kostnaderna och hur finansieringen ska ske 
(skattekollektiv /taxekollektiv) av de åtgärder som är nödvändiga med 
avseende på bl. a sluttäckning och efterbehandling av deponi vid Skäret. 
Enligt uppgifter i årsredovisningen kommer återställandet totalt uppgå till 
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15,9 mnkr. Avsättningen uppgår till 4 ,5 mnkr 2015. Täckning sker i flera 
etapper, två av etapperna är upphandlade och till viss del utbetalda. Det är 
dock osäkert om den avsättning som finns idag räcker till samtliga etapper. 

• Det finns ett antal samfonder där utdelningar betalas via kommunens 
bankkonto. Här är det viktigt med särredovisning och vi rekommenderar att 
samfonderna har separata bankkonton särskilt från kommunens då de är 
egna juridiska personer. 

• Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av 
kommunens materiella anläggningstillgångar (RKR 11,4). Kommunen har 
inte påbörjat arbetet med komponentavskrivning. Bedömning av 
resultateffekten av övergång till komponentavskrivningar saknas. 

3.2.3. Kassaflödesanalys 
Bedönming och iakttagelser 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves
teringar. 

Vi bedömer även, efter en översiktlig stickprovsmässig granskning, att 
överensstämmelse i övrigt i allt väsentligt finns med motsvarande uppgifter i andra 
delar av årsredovisningen. 

3.2.4. Ti l läggsup plys 11 inga,. 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i 
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att: 

PwC 

• Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisnings
princip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens 
intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll. 

• Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balans
räkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplys
ningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god 
redovisningssed i övrigt. 

I kommunens redovisning och bokslut för år 2015 har den kommunala 
redovisningslagen huvudsakligen tillämpats. Kommunen avviker fortfarande 
från några av de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal 
redovisning, vilket inte är tillfredsställande. Förhållandet har påtalats under 
tidigare år. 

Den kommunala redovisningslagen (KRL) ställer också krav på att om 
obligatoriska upplysningar saknas så ska upplysning om detta lämnas liksom 
uppgift om skälen för avvikelsen. 

I årsredovisningen lämnas en beskrivning av de viktigaste 
redovisningsprinciperna som tillämpats under 2015. Där avvikelser bedömts 
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föreligga redovisas detta särskilt. Följande rekommendationer har dock 
kommunen följt fullt ut: 

RKR 2.1 Särskild avtalspension och 
visstidspension 

RKR 20 Redovisning av finansiella 
tillgångar och finansiella skulder 

RKR 11.4 Redovisning av materiella 
anläggningstillgångar 

RKR 18 Redovisning av intäkter från 
avgifter, bidrag och försäljning 

2016-04-21 

Anna Gröndahl 
Uppdrags ledare 

PwC 

I huvudsak 

Delvis 

I huvudsak 

Delvis 

Uppgift saknas om antal 
visstidsförordnanden ör tjänstemän 
respektive politiker samt olika sorters 
pensionsförmån specificerade i not. 

Kommunen redovisar alla sina 
finansiella tillgångar som 
anläggningstillgångar och bör se över 
sin redovisning av finansiella tillgångar 
så att de stämmer överens med 
rekommendationen. Vissa av dessa bör 
klassificeras som kortfristiga 
placeringar. 

Avskrivningar ska ske från och med den 
tidpunkt då tillgången är färdig att tas i 
bruk. 

Komponentavskrivning tillämpas inte. 

Beskrivning av kortfristiga skulder 
avseende förutbetalda intäkter av 
väsentliga inkomstgrupper jämfört med 
föregående år saknas. Grunderna för 
intäktsföring för olika poster, dvs. över 
vilken tid och enligt vilket mönster som 
inkomsten inkommer saknas. 
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Granskning av insatser för ensamkommande barn 

Sammanfattande revisionell bedömning 

1.1. San1manfattande revisionell bedön1ning 
De förtroendevalda revisorerna i Ljusnarsbergs kommun har gett PwC i uppdrag att 
granska kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

Säkerställde Ljusnarsbergs kommun ett ändamålsenligt mottagande av ensamkom
mande flyktingbarn år 2015? 

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att Ljusnarsbergs kommun inte 
säkerställde ett ändamålsenligt mottagande av ensamkommande flyktingbarn år 2015. 

Vi grundar vår bedömning på nedanstående kontrollmål: 

Kontrollmål i - Finns mål, riktlinjer och rutiner för verksamheten? 

Bedömning: Uppfyllt 

Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som uppfyllt. Vi grundar bedömning
en på att det fanns ändamålsenliga mål, riktlinjer och rutiner för verksamheten under 
2015, delar av dessa togs dock fram under året. Det bedöms vidare som positivt att det 
inför 2016 finns en antagen integrationsstrategi samt inriktningsmål och verksamhetsplan 
för ensamkommande barn-verksamheten och att förvaltningen brutit ned dessa mål i 
verksamhetsplanen för Bergsgårdens HVB 2016. 

Med anledning av det ökade mottagandet av ensamkommande barn under hösten 2015, 

samt organisationsförändringarna inom ensamkommande barn-verksamheten under 
2015 samt 2016 vill vi vidare rekommendera att riktlinjerna för ensamkommande barn 
ses över och uppdateras. 

Kontrollmål 2 - Finns en tydlig ansvarsfördelning och samverkan mellan berörda verk
samheter? 

Bedömning: Delvis uppfyllt 

Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som delvis uppfyllt. Inom delar av 
ensamkommande barn-verksamheten bedöms samverkan som god, men den förblir ett 
utvecklingsområde inom andra. 

Utifrån detta vill vi rekommendera att rutiner för kommunikation mellan socialförvalt
ningen och överförmyndarkansliet stärks, exempelvis vad gäller kontaktvägar samt termi
nologin som används. 

Kontrollmål 3 - Finns ändamålsenliga rutiner för handläggningen av placering av en
samkommande barn (även i familjehem)? 

Bedömning: Ej uppfyllt 
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Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som ej uppfyllt. Vi bedömer att kom
munstyrelsen inte har haft ändamålsenliga rutiner för handläggningen av placering av 
ensamkommande barn. Vi grundar vår bedömning på att det förekommit stora brister i 
handläggningsarbetet under år 2015. Samtidigt konstaterar vi att det finns skriftliga ruti
ner som reglerar viktigare arbetsmoment. 

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

Bedömning: Uppfyllt 

Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som uppfyllt. Vi bedömer att boende
verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar i allt väsentligt uppbyggd på ett 
ändamålsenligt sätt. Vi grundar vår bedömning på att det finns en utbyggd boendekedja 
med olika steg och att det inom verksamheten tagits fram skriftliga rutiner för centrala 
arbetsuppgifter. Vidare får vi uppfattningen från intervjuer med både personal och bo
ende att verksamheten har fungerat väl även under höstens stora mottagande. 

Vidare bedöms det som bra att kommunstyrelsen beslutat att utöka boendeverksamheten 
med anledning av Ljusnarsbergs förhållandevis stora mottagande, detta beslut förevisar 
en ambition om att säkra en boendeverksamhet i kommunen som är dimensionerad efter 
behovet. 

Kontrollmål 5 - Ges de ensamkommande barnen i skälig tid god man och särskilt för
ordnad vårdnadshavare? 

Bedömning: Ej uppfyllt 

Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som ej uppfyllt. Vi bedömer att de 
ensamkommande barnen inte givits god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare i 
skälig tid. Vi grundar vår bedömning på att det i vissa fall har tagit flera veckor att för
ordna en god man och att även socialtjänstens handläggning av särskilt förordnad vård
nadshavare har varit eftersatt. 

Personalomsättningar inom det gemensamma överförmyndarkansliet har vidare medfört 
åtgärder som kan orsaka brister vad gäller rättssäkerhet, exempelvis att låta snabbutbil
dad personal sköta vissa ärenden. Detta ska dock ses i ljuset av den ansträngda situation
en som rått under hösten. Med anledning av denna ser vi dock att man/nämnden borde 
agerat tidigare och stärkt upp bemanningen ytterligare. Det ses dock som positivt att man 
utökar bemanningen från och med 2016. 

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

Bedömning: Ej uppfyllt 

Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som ej uppfyllt. Vi bedömer att det 
inte finns fungerande rutiner uppföljning och kontroll av verksamheten som bedrivs i an
nan regi än kommunens. Vi grundar vår bedömning på att det förekommit stora brister i 
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uppföljningen av placeringarna under år 2015. Samtidigt konstaterar vi att det finns 
skriftliga rutiner som reglerar arbetet men att de inte har följts. 
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2. Inledning 
2.1. Bakgrund 
Med ensamkommande barn avses barn och ungdomar mellan 0-18 år som vid ankomsten 
till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får 
anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Majoriteten av de ensamkommande barnen är i sena 
tonåren när de anländer till Sverige. 

I 1 § femte stycket i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande anges att de barn 
som är under 18 år och som vid ankomst till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller 
från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter 
ankomsten står utan sådan ställföreträdare, ska anses som ensamkommande barn. Mi
grationsverket har enlig samma lagstiftning möjlighet att anvisa ensamkommande barn 
till en kommun. Sedan 1 januari 2014 har Migrationsverket möjlighet att anvisa barn till 
kommuner även utan gällande överenskommelser om mottagande samt utöver gällande 
överenskommelser. Vid avvisningsbeslut har kommunen 48 timmars förberedelsetid in
nan barnet anländer till kommunen. 

Ansvaret för de asylsökande ensamkommande barnen fördelas mellan stat, kommun och 
landsting. Kommunen bär ansvar för boende, omvårdnad och skolgång. Kommunen bär 
även ansvar för att utse en god man som ska tillvarata barnets rättigheter. Då barnet får 
permanent uppehållstillstånd ska en s.k. särskilt förordnad vårdnadshavare utses efter 
framställan hos tingsrätten. 

Under 2015 ankom ett stort antal ensamkommande barn till Sverige, främst med anled
ning av det oroliga läget i omvärlden. Enligt data från migrationsverket uppgår det sam
lade mottagandet under 2015 till 35 369 ensamkommande barn, att jämföra med 7049 
under 2014.1 Även om lagen avser barn mellan 0-18 år är den övervägande majoriteten av 
de ensamkommande barnen i de sena tonåren när de anländer till Sverige. 

De förtroendevalda revisorerna i Ljusnarsbergs kommun har med utgång i sin riskanalys 
valt att granska mottagandet av ensamkommande barn. 

2.2. Revisionsfråga 
Säkerställde Ljusnarsbergs kommun ett ändamålsenligt mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn år 2015? 

2.3. Revisions kriterier 
Socialtjänstlagen, Föräldrabalken, Lag om mottagande av asylsökande 

KontJ·ollmål 
Granskningens genomförande baseras på följande kontrollmål: 

• Finns mål, riktlinjer och rutiner för verksamheten? 

1 Ensamkommande barn - Statistik, www.migrationsverket.se 
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• Finns en tydlig ansvarsfördelning och samverkan mellan berörda verksamheter? 

• Finns ändamålsenliga rutiner för handläggningen av placering av ensamkom
mande barn (även i familjehem)? 

• Är boendeverksamheten för barnen uppbyggd på ett ändamålsenligt sätt? 

• Ges de ensamkommande barnen i skälig tid god man och särskilt förordnad vård
nadshavare? 

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

2.5. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till att omfatta insatser till ensamkommande barn. 

2.6. Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. 

Intervjuer har genomförts med: 

• Kommunchef 

• Socialchef 

• Enhetschef för individ- och familjeomsorg 

• Socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn 

• Föreståndare för boendet Bergsgården 

• Personal på boendet Bergsgården 

• Ett urval av ungdomar på boendet Bergsgården 

• Chef samt tjänsteman vid det gemensamma överförmyndarkansliet för kommu
nerna i norra Örebro län 

Vidare har ett antal styrande dokument analyserats, såsom överenskommelse med staten 
om mottagande, mål- och styrdokument, riktlinjer och rutiner (se Bilaga). 
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3 . Iakttagelser och bedömningar 
I följande avsnitt presenteras iakttagelserna utifrån genomförd granskning. Först återges 
ett antal generella iakttagelser, följt av iakttagelser och bedömningar kopplat till respek
tive kontrollmål. 

Ansvaret för ensamkommande barn-verksamheten i Ljusnarsberg kommun faller under 
Individ- och familj eomsorgen (IFO), som i sin tur ligger under Bildnings- och sociala ut
skottet. Ansvaret för boendeverksamheten ligger dock sedan 2015 under allmänna utskot
tet , medan överförmyndarverksamheten ryms inom Bergslagens överförmyndarnämnd, 
en gemensam nämnd för kommunerna Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg. 

Med anledning av Ljusnarsbergs stora mottagande av nyanlända och asylsökande genom
fördes under bö1jan av 2016 en utredning kring behovet av en ny organisation för integ
ration, mottagande av ensamkommande barn och Komvux/Svenska för invandrare (SFI). 
Denna utredning resulterade i ett antal förslag, varav vissa antogs i kommunstyrelsen 
2016- 0 1-27 (KS § 19). Detta beslut medför att ensamkommande barn-verksamheten i 
kommunen kommer att utökas. 

Ljusnarsbergs kommun har historiskt sett haft ett förhållandevis hög mottagande av flyk
tingar och ensamkommande barn. I likhet med övriga kommuner i Sverige upplevde 
kommunen ett ökat inflöde under hösten 2015, vilket i sin tur medförde fler insatser för 
ensamkommande barn. I kommunen finns ett boende för ensamkommande barn, hem för 
vård eller boende (HVB) Bergsgården. Detta drivs i kommunal regi. 

3.1. Finns 1nål, 1·il(tlinjer och rutiner for verksam
heten? 

3 .1.1. Iakttagelse,· 
Kommunens övergripande mål för samtliga verksamheter under 2015 återges i Budget 
2015 under rubriken Den Hållbara Kommunen, och består av fyra övergripande rubriker, 
Öppen kommun, Möten och upplevelser, Kunskap och kompetens samt Innovation och 
entreprenörskap. Efter verksamhetsåret sammanställs verksamhetsberättelser för vaije 
verksamhetsområde utifrån dessa fyra mål. För verksamhetsområde Enhetschef Bergs
gården och Integration återrapporteras följande: 

Mål Väsentliga händelser under året 

Öppen kommun Öppen kommun kännetecknas av kunskap, 
tillgänglighet och information. 
Kunskap: Bergsgården har årligen öppet hus 
där kommunens invånare får hälsa på och träffa 
ungdomar och personal. 
Information: ungdomar och kommunens invå-
nare får bra information om verksamheten. 
Tillgänglighet: det finns personal på plats och 
på telefon som ger ett gott bemötande 

Möten och upplevelser Månatliga möten för boende samt med gode 
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män där man kan diskuterar frågor, önskemål 
mm. Externa aktörer så som ex. tandvård eller 
polis bjuds regelbundet in. 
Kvartalsvis har boendet möten med gode män. 
Varannan vecka har ungdomarna möten med 
sina mentorer. 

Kunskap och kompetens Bergsgården tar emot elever och praktikanter 
från SFI, samt besök från politiker. 

Innovation och entreprenörskap Kommer inom en snar framtid implementera 
migrationsverkets nya e-tjänster för 
återsökning och anmälan av platser. 
Har implementerat ett digitaliserat 
kvalitetsledningssyten för att planera, följa upp 
och förbättra verksamheten. 

För verksamhetsområdena IFO samt Överförmyndarnämnd kommenteras sammantaget 
att arbetsbelastningen avseende ensamkommande barn har varit hög, samt att det varit 
viss personalomsättning inom verksamheterna. 

Verksamheten vad gäller ensamkommande barn regleras vidare främst i Riktlinjer för 
ensamkommande barn och ungdomar i Ljusnarsbergs kommun, som antogs 2011. I detta 
dokument beskrivs vad som avses med begreppet ensamkommande barn, tillvägagångs
sätt när ett barn anländer till Sverige och anvisas till Ljusnarsbergs kommun, samt vilka 
myndigheter och verksamheter inom kommunen, som ansvarar för vad. Dokumentet in
nehåller även punktlistor som specifikt reglerar vad exempelvis individ- och familje
omsorgen i kommunen ska göra vid anvisning. 

Verksamheten avseende ensamkommande barn regleras även i Verksamhetsplanen för 
Bergsgårdens HVB. Vi har vid granskningen ej kunnat ta del av verksamhetsplanen för 
boendet för 2 0 15, då denna på grund av personalomsättning ej längre finns tillgänglig. 
Verksamhetsplanerna för Bergsgården har dock enligt samtal allmänna utskottets mål 
som utgångspunkt. Allmänna utskottets inriktningsmål för verksamheten , som togs fram 
under 2015 , såg ut som följer: 

• Att verksamheterna skall kännetecknas av god kvalitet och rätt servicenivå och kunderna 
skal känna sig trygga med våra insatser 

• Att verksamheterna ska kännetecknas av ett professionellt förhållningssätt gentemot kun-
der och anhöriga 

• Att biståndsprövning skall ske på ett rättssäkert och yrkesmässigt sätt 
• Sträva efter att insatser ges till lägre kommunal kostnad med bibehå1len kvalitet 
• Att främja samverkan med andra aktörer såväl intern som externt 
• God tillgänglighet för IT, användarvänliga dokumentationsprogram och miljö 

Vi har vid granskningen även tagit del av boendets samtliga rut iner (för lista, se Bilaga 1). 
De centrala rutinerna behandlar tillvägagångssätt vid mottagandet av ny ungdom på bo
endet, rutiner för anmälan av ungdom samt meddelande av viktig information (nat
ionalitet, språk, god man) till skolan, rutiner för vad en personakt skall innehålla samt 
rutin för personalens förhållningssätt gentemot ungdomarna. Det finns dessutom en ma
tris där det anges vem i personalgruppen som har ansvar för vad, exempelvis vad gäller 
matinköp, skola, medicin, inskrivning av nya ungdomar samt budget. Vidare återfinns ett 
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antal administrativa rutiner, exempelvis kring vilka resor boendet betalar för, hur klago
mål ska hanteras samt hur tolkbokning sker. Slutligen finns även en mängd rutiner av mer 
vardaglig karaktär, såsom rutiner för städning, mattider och fritidsaktiviteter. 

3 .1.2. Bedömning 
Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som uppfyllt. Vi grundar bedömning
en på att det fanns ändamålsenliga mål, riktlinjer och rutiner för verksamheten under 
2015, delar av dessa togs dock fram under året. Det bedöms vidare som positivt att det 
inför 2016 finns en antagen integrationsstrategi samt inriktningsmål och verksamhetsplan 
för ensamkommande barn-verksamheten och att förvaltningen brutit ned dessa mål i 
verksamhetsplanen för Bergsgårdens HVB 2016. 

Med anledning av det ökade mottagandet av ensamkommande barn under hösten 2015, 

samt organisationsförändringarna inom ensamkommande barn-verksamheten under 
2015 samt 2016 vill vi vidare rekommendera att riktlinjerna för ensamkommande barn 
ses över och uppdateras. 

3.2. 

3 .2.1. 

Finns en tydlig ansva1'sfordelning och samver
kan 111ellan be1'Ö1'da ve1'ksaniheter? 
Iakttagelser 

Då majoriteten av de ensamkommande barnen är i de sena tonåren när de kommer till 
Sverige går de inledningsvis på språkintroduktionsprogram, för att sedan övergå till gym
nasie- eller vuxenutbildning. Då Ljusnarsbergs kommun inte bedriver någon egen gymna
sieutbildning erbjuds utbildningen primä1t i andra kommuner. Vid samtal framgår att 
samverkan med skolan fungerat bra, trots den höga arbetsbelastningen. Likaså framgår 
det vid intervjuerna att samverkan mellan Bergsgården HVB och socialförvaltningen fun
gerat förhållandevis bra, trots att den ansträngda personalsituationen och höga arbetsbe
lastningen medfört vissa svårigheter. 

Vid intervjuer framgår dock att det funnits vissa brister vad gäller kommunikation och 
samverkan mellan överförmyndarkansliet och kommunens socialförvaltning, något som 
medfört att ärenden blivit mer tidskrävande än nödvändigt. Exempelvis påtalas vid inter
vjuer det saknats direkta telefonnummer eller andra kontaktvägar till specifika handläg
gare på socialförvaltningen. Dessutom har personalomsättning medfört att det varit svårt 
att veta till vilken handläggare på socialförvaltningen som handlägger vilken ungdom. 
Vidare påtalas även att det i vissa fall funnits skillnader i vilken terminologi man använt i 
ärenden och dokumentation mellan socialförvaltningen och överförmyndarkansliet , vilket 
medfört ytterligare svårigheter. I övrigt fungerar dock samverkan mellan överförmyndar
kansliet, gode män och andra berörda parter enligt utsago bra, och det finns bland annat 
en samverkansgrupp där gode män, särskilt förordnade vårdnadshavare, socialsekreterare 
och handläggare vid överförmyndarkansliet ses var tredje månad. 

Slutligen har det vid intervjuer även påtalats vissa brister inom den interna samverkan i 
kommunen, till exempel samarbetssvårigheter mellan IFO och kommunledningen. Under 
våren 2016 valde IFO-chefen samt flera av personalen att avsluta sin anställning. 

9 



Granskning av insatser för ensamkommande barn 

3.2.2. Bedömning 
Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som delvis uppfyllt. Inom delar av 
ensamkommande barn-verksamheten bedöms samverkan som god, men den förblir ett 
utvecklingsområde inom andra. 

Utifrån detta vill vi rekommendera att rutiner för kommunikation mellan socialförvalt
ningen och överförmyndarkansliet stärks, exempelvis vad gäller kontaktvägar samt termi
nologin som används. 

3.3. Finns ändamålsenliga rutiner for handlägg
ningen av placering av ensamkomn1ande barn 
(även ifamfljehen1)? 

3.3.1. Iakttagelser 
Efter genomförd granskning kan det konstateras att kommunstyrelsen saknar ett led
ningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom IFO, det vill säga ett system som stöder 
planering, ledning, kontroll, uppföljning samt förbättring av verksamheten. Det finns 
dock en arbetsgrupp som påbörjat arbetet med att få ett sådant på plats. 

Kommunstyrelsen har däremot antagit dokumentet Riktlinjer för ensamkommande barn 
och ungdomar i Ljusnarsbergs kommun, vilka innehåller rutiner för handläggning och 
placering. Vid anvisning av ett barn till kommunen hanteras detta av IFO som följer: 

Individ och familjeomsorgen skall vid anvisning till kommunen: 
• Registrera anmälan från Migrationsverket i verksamhetssystemet 
• Direkt fatta beslut om placering enligt 4 kap 1 § SoL i kommunens HVB-boende 
• Kontrollera behovet av god man har anmälts till överförmyndarnämnden 
• En utredning skall omgående inledas på samtliga anvisade barn och ungdomar kring bar

nets/den unges sociala situation och behov 11 kap 1 § och 2 § SoL 
• Barnets/den unges primära skyddsbehov skall beaktas. Den gode mannen skall höras som 

pait och hans/hennes åsikter skall beaktas i utredningen. Den gode mannens samtycke 
krävs vid beslut om insatser enligt SoL 

• Kontroller om hälsoundersökning har erbjudits barnet/den unge 
• Se till att barnet/den unge får plats i skolverksamheten 

• Planera insatser utgående från den unges behov på kort sikt, det vill säga eventuella initiala 
extra behov av skydd och stöd 

Vidare framgår i riktlinjerna hur utredning av barnets situation skall ske. Däribland ut
redning av familjehem. Det konstateras att hembesök skall göras omgående hos familjen, 
och en initial bedömning ska göras av om barnets skyddsbehov anses vara tillgodosett. 

Vi har utöver ovannämnda riktlinjer även tagit del av förvaltningens interna rutiner för 
handläggning av ensamkommande barn. Vid samtal framgår dock att dessa behöver göras 
mer tillgängliga för handläggarna. Detta stöds även av iakttagelser som lyfts fram av In
spektionen för Vård och Omsorg (IVO) vid dess tillsyn angående barn- och ungdomsären
den (se nedan), där det konstateras att interna rutiner inom IFO är okända för de an
ställda. 
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Den ansträngda hösten 2015 har medfört en ökad arbetsbelastning för handläggarna i 
kommunen. Den grupp socialsekreterare som handlägger ensamkommande barn har varit 
drabbad av sjukskrivningar och gruppen förstärktes därför med personal från andra ar
betsgrupper, men ett antal av de vikarierande socialsekreterarna blev följaktligen även de 
sjukskrivna. På grund av andra omständigheter har även övriga IFO haft en mycket an
strängd personalsituation, något som i sin tur har påverkat kvaliteten på handläggnings
arbetet Under juli 2 015 anmälde kommunen även sig själv till IVO. Detta med anledning 
av att man missat att göra uppföljningar i ett antal barn-ärenden. Anmälan resulterade i 
en tillsyn från IVO under hösten 2015, där ett antal brister konstaterades, exempelvis vad 
gäller rutiner och dokumentation, däribland vem som är särskilt utsedd socialsekreterare 
och att berörd ungdom informerats om detta, datum för när skyddsbedömningar har 
gjorts, utlämnande av begärda handlingar samt dokumentation av synnerliga skäl för när 
utredning fördröjts. I de två fall som granskats där särskilda skäl för en förlängd utred
ningstid har angetts har IVO dessutom ställt sig tveksam till hur dessa motiverats, och om 
de skäl som anges kan anses tillräckliga. 

3.3.2. Bedömning 
Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som ej uppfyllt. Vi bedömer att kom
munstyrelsen inte har haft ändamålsenliga rutiner för handläggningen av placering av 
ensamkommande barn. Vi grundar vår bedömning på att det förekommit stora brister i 
handläggningsarbetet under år 2015. Samtidigt konstaterar vi att det finns skriftliga ruti
ner som reglerar viktigare arbetsmoment. 

3.4.1. 

Ä1· boendeverksamheten för barnen uppbyggd 
på ett ändamålsenligt sätt? 
Iakttagelser 

I kommunen finns ett HVB hem i kommunal regi, HVB Bergsgården. Själva HVB verk
samheten av 10 rum. Vid samtal framgår att flera rum på grund av det höga mottagandet 
under hösten dubbelbelagts, något som godkänts av IV0.2 Detta togs även upp med de 
boende samt berörda gode män i samband med att det genomfördes, och även om det 
orsakade visst missnöje har det sammantaget fungerat bra. Utöver detta finns ett 
stöd/träningsboende, Annexet, i anslutning HVB Bergsgården. Vidare finns en utsluss
verksamhet vars omfattning beror på tillgången till lediga lägenheter i kommunen. Ung
domar som placeras i kommunens HVB ges först plats på Bergsgården. Efter bedömning 
tillsammans med socialsekreterare kan ungdom flyttas till Annexet, som är en mer själv
ständig boendeform. För att beviljas flytt ställs krav på att ungdomen självständigt ska 
klara av matlagning, städning samt skola. 

Vid samtal framgår att det av olika skäl varit förhållandevis hög personalomsättning vid 
HVB Bergsgården. Detta upplevs dock inte ha medfö1t några större problem, och man har 
lyckats rekrytera ny personal för att fylla de tjänster som blivit vakanta. Som diskuterats i 
avsnitt 3.1 finns även ett stort antal fastställda rutiner för verksamheten , något som be
döms som positivt vid hög personalomsättning då detta säkerställer kontinuitet vid för
ändringar i personalgruppen. 

2 Inget krav på eget rum för ensamkommande barn , 2015-09-10 
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Som diskuterats ovan avser kommunen även utöka ensamkommande barn-verksamheten 
med ett antal HVB- och stödboende-platser samt personal enligt det beslut om en ny or
ganisation för integration, mottagande av ensamkommande barn och Komvux/Svenska 
för invandrare som kommunstyrelsen fattade 2016-01-27. 

Utöver kommunens HVB samt andra boendeformer framgår vid samtal att man, särskilt 
under hösten, placerat ett sto1t antal barn i familjehem samt köpt ett antal platser av en 
extern leverantör. Som diskuteras vidare nedan, under avsnitt 3.6, har det på grund av 
den ansträngda situationen, samt personalomsättning inom socialförvaltningen, varit 
svårt att göra familjehemsutredningar samt följa upp de placerade barnen. 

3 .4.2. Bedömning 
Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som uppfyllt. Vi bedömer att boende
verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar i allt väsentligt uppbyggd på ett 
ändamålsenligt sätt. Vi grundar vår bedömning på att det finns en utbyggd boendekedja 
med olika steg och att det inom verksamheten tagits fram skriftliga rutiner för centrala 
arbetsuppgifter. Vidare får vi uppfattningen från intervjuer med både personal och bo
ende att verksamheten har fungerat väl även under höstens stora mottagande. 

Vidare bedöms det som bra att kommunstyrelsen beslutat att utöka boendeverksamheten 
med anledning av Ljusnarsbergs förhållandevis stora mottagande, detta beslut förevisar 
en ambition om att säkra en boendeverksamhet i kommunen som är dimensionerad efter 
behovet. 

3.5. 

3.5.1. 

Ges de ensamkommande bal'nen i sl<.älig tid god 
man och sä1'skiltfij1'o1'clnacl vå1'dnadshavare? 
Iakttagelser 

Vid samtal framgår att den ansträngda situationen under hösten medfört en ökad belast
ning för personalen vid överförmyndarkansliet, något som också medfö1t viss personal
omsättning. Flertalet intervjuade påtalar att detta lett till att man haft svårt att hålla 
praxis och samma höga kvalitet i handläggningen. Den ökade arbetsbelastningen har i ett 
fle1tal fall medfört stora svårigheter att hitta god man i tid, och vid intervjuer framgår att 
det i bästa fall tagit ett par, tre dagar, vilket anses vara inom den tid som vanligen före
skrivs, men att det i vissa ärenden dröjt ett par veckor, och i värsta fall över en månad. 

Den ökade arbetsbelastningen har även medfört att man hamnat efter med andra uppgif
ter, så som återsökning av ersättning från Migrationsverket. Med anledning av den höga 
belastningen har bemanningen ökats från och med 1:e januari 2016, och under tiden har 
även annan administrativ personal inom kommunen utbildats och bistått med uppgifter 
av mer administrativ karaktär, exempelvis återsökning och årsräkningar. 

Särskilt förordnad vårdnadshavare ska ges de ensamkommande barnen då denne beviljats 
permanent uppehållstillstånd i Sverige och är underårig. Det är socialsekreterarna som 
handlägger ärenden gällande ensamkommande barn som utreder behovet av särskilt för
ordnad vårdnadshavare och framlägger ärendet för Tingsrätten. Vad gäller särskilt för
ordnad vårdnadshavare framgår vid samtal att den ansträngda situationen medfört att 
även detta varit kraftigt eftersatt under 2015. Det framgår även att det är förhållandevis 
vanligt att gode män övergår till att bli särskilt förordnad vårdnadshavare, något som stäl-
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ler ökade krav på överförmyndarkansliet, då det minskar antalet tillgängliga gode män i 
kommunen. 

3-5,2. Bedömning 
Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som ej uppfyllt. Vi bedömer att de 
ensamkommande barnen inte givits god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare i 
skälig tid. Vi grundar vår bedömning på att det i vissa fall har tagit flera veckor att för
ordna en god man och att även socialtjänstens handläggning av särskilt förordnad vård
nadshavare har varit eftersatt. Ovanstående brister har sin grund i personalsituationen 
inom överförmyndarverksamheten och socialförvaltningen. 

Personalomsättningar inom det gemensamma överförmyndarkansliet har vidare medfö1t 
åtgärder som kan orsaka brister vad gäller rättssäkerhet, exempelvis att låta snabbutbil
dad personal sköta vissa ärenden. Detta ska dock ses i ljuset av den ansträngda situation
en som rått under hösten. Med anledning av denna ser vi dock att nämnden borde agerat 
tidigare och stärkt upp bemanningen ytterligare. Det ses dock som positivt att man utökat 
bemanningen från och med 2016. 

3.6. 

3.6.1. 

Finns rutine1· gällande uppfoijning och konh·oll 
av verksaniheten som bedrivs i annan regi än 
kommunens? 
Iakttagelser 

Som diskuterats i avsnitt 3.3.1 regleras arbetet med utredning och uppföljning av familje
hemsplacerade barn i Riktlinjer för ensamkommande barn och ungdomar i Ljusnarsbergs 
kommun. Vid samtal framgår att den ansträngda situationen under hösten medfört att 
man ej hunnit genomföra familjehemsutredningar i dem hem i vilka barnen placerats. 
Detta upplevs ha skapat oro i personalgruppen och ha lett till flertalet omplaceringar av 
barnen. Vidare framgår att uppföljningen av genomförda placeringar har varit bristfällig. 
Bland annat har inte överväganden och omprövningar av värden genomförts inom de 
tidsramar som stadgas av socialtjänstlagen. Slutligen konstateras även brister vad gäller 
regelbunden uppföljning och besök hos barn placerade i familjehem, samt tre fall där 
nämnden ej inlett utredning trots inkomna anmälningar. 

3.6.2. Bedömning 
Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som ej uppfyllt. Vi bedömer att det 
inte finns fungerande rutiner uppföljning och kontroll av verksamheten som bedrivs i an
nan regi än kommunens. Vi grundar vår bedömning på att det förekommit stora brister i 
uppföljningen av placeringarna under år 2015. Samtidigt konstaterar vi att det finns 
skriftliga rutiner som reglerar arbetet men att de inte har följts. 

13 



Granskning av insatser för ensamkommande barn 

4. Bedömningar 

4 .1. Revisionell bedömning 
De förtroendevalda revisorerna i Ljusnarsbergs kommun har gett PwC i uppdrag att 
granska kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

Säkerställde Ljusnarsbergs kommun ett ändamålsenligt mottagande av ensamkom
mandeflyktingbarn år 2015? 

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att Ljusnarsbergs kommun inte 
säkerställde ett ändamålsenligt mottagande av ensamkommande flyktingbarn år 2015. 

Vi grundar vår bedömning på nedanstående kontrollmål: 

Kontrollmål 1 - Finns mål, riktlinjer och rutiner för verksamheten? 

Bedömning: Uppfyllt 

Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som uppfyllt. Vi grundar bedömning
en på att det fanns ändamålsenliga mål, riktlinjer och rutiner för verksamheten under 
2015, delar av dessa togs dock fram under året. Det bedöms vidare som positivt att det 
inför 2016 finns en antagen integrationsstrategi samt inriktningsmål och verksamhetsplan 
för ensamkommande barn-verksamheten och att förvaltningen brutit ned dessa mål i 
verksamhetsplanen för Bergsgårdens HVB 2016. 

Med anledning av det ökade mottagandet av ensamkommande barn under hösten 2015, 

samt organisationsförändringarna inom ensamkommande barn-verksamheten under 
2015 samt 2016 vill vi vidare rekommendera att riktlinjerna för ensamkommande barn 
ses över och uppdateras. 

Kontrollmål 2 - Finns en tydlig ansvarsfördelning och samverkan mellan berörda verk
samheter? 

Bedömning: Delvis uppfyllt 

Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som delvis uppfyllt. Inom delar av 
ensamkommande barn-verksamheten bedöms samverkan som god, men den förblir ett 
utvecklingsområde inom andra. 

Utifrån detta vill vi rekommendera att rutiner för kommunikation mellan socialförvalt
ningen och överförmyndarkansliet stärks, exempelvis vad gäller kontaktvägar samt termi
nologin som används. 

Kontrollmål 3 - Finns ändamålsenliga rutiner för handläggningen av placering av en
samkommande barn (även i familjehem)? 

Bedömning: Ej uppfyllt 
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Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som ej uppfyllt. Vi bedömer att kom
munstyrelsen inte har haft ändamålsenliga rutiner för handläggningen av placering av 
ensamkommande barn. Vi grundar vår bedömning på att det förekommit stora brister i 
handläggningsarbetet under år 20 15. Samtidigt konstaterar vi att det finns skriftliga ruti
ner som reglerar viktigare arbetsmoment. 

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

Bedömning: Uppfyllt 

Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som uppfyllt. Vi bedömer att boende
verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar i allt väsentligt uppbyggd på ett 
ändamålsenligt sätt. Vi grundar vår bedömning på att det finns en utbyggd boendekedja 
m ed olika steg och att det inom verksamheten tagits fram skriftliga rutiner för centrala 
arbetsuppgifter. Vidare får vi uppfattningen från intenduer med både personal och bo
ende att verksamheten har fungerat väl även under höstens stora mottagande. 

Vidare bedöms det som bra att kommunstyrelsen beslutat att utöka boendeverksamheten 
med anledning av Ljusnarsbergs förhållandevis stora mottagande, detta beslut förevisar 
en ambition om att säkra en boendeverksamhet i kommunen som är dimensionerad efter 
behovet. 

Kontrollmål 5 - Ges de ensamkommande barnen i skälig tid god man och särskilt för
ordnad vårdnadshavare? 

Bedömning: Ej uppfyllt 

Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som ej uppfyllt. Vi bedömer att de 
ensamkommande barnen inte givits god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare i 
skälig tid. Vi grundar vår bedömning på att det i vissa fall har tagit flera veckor att för
ordna en god man och att även socialtjänstens handläggning av särskilt förordnad vård
nadshavare har varit eftersatt. Ovanstående brister har sin grund i personalsituationen 
inom överförmyndarverksamheten och socialförvaltningen. 

Personalomsättningar inom det gemensamma överförmyndarkansliet har vidare medfö1t 
åtgärder som kan orsaka brister vad gäller rättssäkerhet, exempelvis att låta snabbutbil
dad personal sköta vissa ärenden. Detta ska dock ses i ljuset av den ansträngda situation
en som rått under hösten . Med anledning av denna ser vi dock att man/ nämnden borde 
agerat tidigare och stärkt upp bemanningen ytterligare. Det ses dock som positivt att man 
utökar bemanningen från och med 2 0 16 . 

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

Bedömning: Ej uppfyllt 

Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som ej uppfyllt. Vi bedömer att det 
inte finns fungerande rutiner uppföljning och kontroll av verksamheten som bedrivs i an
nan regi än kommunens. Vi grundar vår bedömning på att det förekommit stora brister i 
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uppföljningen av placeringarna under år 2015 . Samtidigt konstaterar vi att det finns 
skriftliga rutiner som reglerar arbetet men att de inte har följts. 
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5. Bilaga - Dokument 
t 1111 

Riktlinjer för ensamkomma nde barn och ungdomar i Ljus
narsbergs kommun 

Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-27 § 126 

Verksamhetsplan 2016 Bergsgärdens HVB Daterad 2016-01-25 

Bergsgärden HVB folder 
Strategi för integration i Ljusnarsbergs ko1nrnun 
2020, KS § 41 2016-02-17 
Strategi för integrationiLjusnarsbergs kommun 

1 
Daterad 2013-09-.:_? 

2016- Dnr KS 464/2014 

j Antagen av KS 2016-01-27 

Dnr KS 0016/2~ Ny organisation för integration, mottagande av ensam
kommande barn och Komvux/Svenska för invandrare 
(SFI), KS § 19 2016-01-27 
Aktivitetsplaner 2016 I Daterat 2016-01-13, Dnr. KS 0017/2016-1 

-
-Verksamhetsberättelser 2015 j --

Budget 2015 och plan för 2016-2017 - I Daterad 2014-12-01 ----------1 
Beslut, tillsyn av inspektionen för värd och omsorg (IVO) Dnr KS 091/2015 
av barn- och ungdomsärenden, KS § 43 2016-01-14 

Tillsyn av barn- och ungdomsärenden vid individ- och IVO, 2015-12-17, Dnr 8.5-8772/2015 
familjeomsorgen (IFO) i Ljusnarsbergs kommun 

Beslut om inskrivning 

Beslut om utskrivning - ----Handlingsplan droger 
Hygienrutiner 

Blankett för Klagomälshantering 
Matchning inskrivning 

I Daterad 2012 

I Daterad 2012 
I Daterad 2013-10-28 

I Daterad 2015-02-08 

I I Daterad 2014 
Matris för ansvar Reglerar vem i personalgruppen som är ansvarig 

för vad (ex. nycklar, städschema, brandskydd, 
matinköp, budget och ekonomi). Uppdaterad 
senast 2016-01-01 

Mänadsrapport boende I Daterad 2012-10-12 -
RiktlinJeMento rer I Daterad januari 2015 ---------1 
Rutin Aktinnehäll Daterad december 2014 

Rutin Aktivitetspeng I Daterad januari 2015 
Rutin Anmälan till skola n I Daterad 2014-12-02 

Rutin besöl<öve7-'nattning I Daterad januari 2015 

Rutin Datorer I Daterad januari 2015 

Rutin Dokumentation -----------1 Daterad december 2014 
Rutin e-post Daterad januari 2015 
Rutin Fotboll i Ljusnarshallen-- fnat'erad 2015-01-02 

Rutin Fredags°iirys med chips ochläsk I Daterad december 2014 

Rutin Fritidskort I DateradTamiär~ 
Rutin Förh~s~ ---------, Daterad januari 2015 

Rutin Inskrivningssamtal - - I Daterad december 2014 
Rutin Matersättning vid resa Daterad januari2015 ---------

- Rutin Mattider I Daterad januari 2015 --------~ 

Rutin Ny ungdom I Dateraddecember2014 
Rutin Resor som H\IBBeiisgärden betalar I Daterad januari 2015 

Rutin Samtycke - I Daterad 2014-12-~ 
- Rutin Sjukdom och smitta Daterad jairu'äi·Goi's -------------------' 
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J 
Rutin Skabb (smitta) I Daterad januari 2015 

Rutin Skola I Daterad januari 2015 

Rutin Storstädning I Daterad januari 2015 _ -
Rutin Synundersökning I Daterad januari 2015 

Rutin Säkerhet I Daterad januari 2015 

Rutin Toaletter i --
Rutin Tolkbokning I Daterad februari 2015 

2016-04-07 

Anna G1'öndahl F1'edrik Ottosson 

Uppdragsledare Projektledare 
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i 

Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning 
org.nr 877100 -7195 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Gillersklacks Fritidsanläggning för är 2015. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
ru-sredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehäller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För 
den auktoriserade revisorn innebär detta att han har utfört 
revisionen enligt lnternational Standards on Audi ting och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den 
auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller pä fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsätgärder som är 
ändarnälsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna 
kontroll. En revision innefattar ocksä en utvärdering av 
ändamälsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändarnälsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Gillersklacks 
Fri tidsanläggning för är 2015. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen 
pä grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige 

Som underlag för värt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår 
revision av ärsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det 
finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om nägon 
styrelseledamot pä annat sätt har handlat i strid med 
stiftelselagen, ärsredovisningslagen eller stiftelseförordnandet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamälsenliga som grund för värt uttalande. 

Uttalande 
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid 
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
ärsredovisningslagen. 

Kopparberg den 17 april 2016 

Lars-Åke Martinsso 

. ,,/J 
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LJUSNARSBERGS KOMMUN 
Revisorerna 

. 
t 

Till kommunfullmäktige i 
Ljusnarsbergs kommun 
Org. Nr 212000-1959 

Revisionsberättelse för år 2015 

Vi har under år 2015 granskat konununstyrelsens och överförmyndarnämndens 
verksamhet och genom av konununfullmäktige utsedda lekmannarevisorer och 
revisorer även verksamheterna i Ljusnarsbergs Kommunlager AB, Stiftelsen Gill
lersklacks Fritidsanläggning samt Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening 
Ljusnarsbergs Äldreboende. 

Vi har också översiktligt granskat den verksamhet som bedrivits av de gemen
samma nämnderna Räddningsnämnden Västerbergslagen (Ludvika kommun) 
samt Bergslagens miljö- och byggnämnd (Lindesbergs kommun). 

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet 
med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verk
samheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och för 
åtenedovisningen till fullmäktige av hur de fullgjort uppdraget. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, redovisning, intern kontroll och att 
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Årets granskningsinsatser har prioriterats utifrån en övergripande bedömning av 
risk och väsentlighet. 

Granskningen har genomfö1is med den inriktning och omfattning som varit möjlig 
för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Våra granskningsprojekt har utfö1is enligt konununallag, enligt av konununfull
mäktige fastställt revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksam
het. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Kommunfullmäktige fastställde i budgeten för år 2015 nio mål utifrån fyra per
spektiv på den hållbara kommunen. Åtenapporteringen i årsredovisningen är tyd
lig och innehåller beskrivning av måluppfyllelse, analys och åtgärdsförslag. End
ast ett av de nio målen bedöms ha nåtts under 2015. Enligt vår bedömning är re
sultatet sanunantaget inte förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat för 
verksamheterna. Detta är inte tillfredsställande. 



Övrigt revisionsarbete 

Som eti led i vårt arbete har protokoll från kommunstyrelsen och utskotten 
granskats fortlöpande och vi har kontinuerligt följt fullmäktiges ställnings
taganden bl. a genom protokollen. 

Förutom ovan nämnda granskningar har vi även genomfört avgränsade 
gransknings- och revisionsrådgivningsinsatser. 

I vår granskning har vi biträtts av Kommunal Sektor inom PwC. 

Vårt anslag för år 2015 uppgick till 348 300 h. 

Veronica Eriksson 
·~~ 
There~~ Gällström Monica Edlund Molander 
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LJUSNARSBERGS KOMMUN 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige 

Revisorernas redogörelse för 2015 års granskningar och 
förvaltning 

Med hänvisning till det av fullmäktige beslutade revisionsreglementet läm
nar vi följ ande redogörelse för våra granskningar och vår förvaltning under 
år 2015. Våra granskningsinsatser har prioriterats utifrån en övergripande 
bedömning av risk och väsentlighet. Vi har genomfört nedanstående 
granskningsinsatser i form av projekt. 

Delårsrapport januari-juni 2015 

Syfte: att översiktligt granska och bedöma om delårsrapporten har upprättats 
enligt kraven i kommunallagen, i den kommunala redovisningslagen och 
enligt god redovisningssed utifrån uttalanden från normgivande organ samt 
att ge revisorerna ett underlag för bedömning av om resultatet är förenligt 
med de mål som kommunfullmäktige beslutat. 

Resultat: mot bakgrund av vår granskning bedöms att kommunens delårs
rapport i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god re
dovisningssed i övrigt. Utifrån gjord övergripande granskning av räken
skaperna bedömer vi att kommunens ekonomiska resultat på 1,5 mnkr och 
ställning per 2015-06-30 i allt väsentligt är rättvisande. Helårs prognosen 
pekar mot ett resultat på 7, 1 mnkr och bedömningen i delårsrapporten är att 
balanskravet kommer att uppfyllas. 

Årsredovisning 20 15 
Syfte: att pröva om räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och be
döma om årsredovisningen är upprättad enligt kraven i kommunallagen, 
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Revisorerna 
ska också avge en skriftlig bedömning av om resultatet är förenligt med de 
mål fullmäktige beslutat om. 

Resultat: utifrån rimliga granskningsinsatser bedömer vi att årsredovisning
en sammantaget i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och för den ekonomiska ställningen. Den upp-
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fyller i allt väsentligt kraven på rättvisande räkenskaper och är huvudsakli
gen upprättad enligt god redovisningssed. 

Kommunen uppfyller kravet på en ekonomi i balans för 2015 och har inget 
negativt resultat från tidigare år att återställa. 

Gällande god ekonomisk hushållning är resultatet enligt vår bedömning inte 
förenligt med de av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen för god eko
nomisk hushållning. Samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushäll
ning bedöms ha nåtts. 

Granskning av insatser för ensamkommande flyktingbarn 
Syfte: var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn år 2015. 

Resultat: visar att kommunstyrelsen inte säkerställde ett ändamålsenligt 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn år 2015. 

Det finns ändamålsenliga mål, riktlinjer och rutiner för verksamheten under 
2015. Däremot saknas rutiner för handläggningen av placering av ensam
kommande flyktingbarn samt rutiner gällande uppföljning och kontroll av 
verksamheten som bedrivs i annan regi än kommunens. De ensamkom
mande barnen ges inte i skälig tid gode män eller särskilda förordnade 
vårdnadshavare. 

Boendeverksamheten bedöms vara ändamålsenligt uppbyggd. 

Granskning av gemensamma nämnder 

Lindesbergs kommun är värdkommun för Bergslagens miljö- och bygg
nämnd och Ludvika kommun är värdkommun för Räddningsnämnden Väs
terbergslagen och granskningarna genomförs praktiskt av dessa kommuners 
revisorer. Vi har informerats om granskningsresultaten och revisorernas 
bedömningar. 

Den gemensamma nämnden som inrättats med kommunerna Lindesberg, 
Nora och Hällefors, Bergslagens överförmyndarnämnd, ingår i Ljusnars
bergs kommuns organisation. Vi har löpande följt nämndens verksamhet 
under året och har påbö1jat en uppföljande granskning av verksamheten 
som fortsätter under 2016. 
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Samtliga beslutade finansiella målen för god ekonomisk hushållning bedöms ha 
nåtts under år 2015. 

Utvecklingsarbetet måste fortsätta för att ge tillräckliga förutsättningar för fram
tida nödvändiga ställningstaganden om prioriteringar och förbättrad styrning av 
verksamheten. 

Av KL 3 kap. 15 § framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de 
fullgjort sina uppdrag, samt att fullmäktige beslutar om omfattningen av redovis
ningen och f01merna för den. 

Kommunstyrelsen redovisar sin återrapp011ering per verksamhet i årsredovisning
en vilket är i likhet med föregående år. Ekonomiskt utfall redovisas även på över
gripande nivå i en driftredovisning som är den uppdelning som kommunfullmäk
tige fastställt i budget 2015. 

Trots beslutade åtgärder i kommunstyrelsen redovisar bildnings- och sociala ut
skottet vid årets slut ett underskott som nästan är dubbelt så stort som prognostise
rats i delårsrapporten. Vi är kritiska till att styrningen och uppföljningen inte varit 
tillräcklig och vill påtala vikten av att anpassa verksamheten till de ekonomiska 
ramarna samt att kommunstyrelsen är aktiv sin uppföljning av samtliga verksam
heter. 

Den verksamhet som under 2015 utövats av de med andra kommuner gemen
samma nämnderna bedöms i allt väsentligt ha bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. 
Vi har påbörjat ett granskningsarbete av den gemensamma nämnden Bergslagens 
överförmyndarnämnd som kommer att slutföras under 2016. 

Vi bedömer vidare att formerna för arbetet med den interna kontrollen har förbätt
rats men att fortsatt utveckling behövs för att förbättra den interna kontrollen. 

Utifrån genomförda granskningsinsatser och trots ovan kritiska uttalanden bedö
mer vi sammantaget att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt har be
drivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds
ställande sätt. 

Undantag på grund av jäv 

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

Ansvarsfrihet 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 201 5 godkänns. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen och nämn
derna ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 
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