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Revisionsberättelse för år 2016 

Vi har under år 2016 granskat kommunstyrelsens och överfönnyndarnämndens 
verksamhet och genom av kommunfullmäktige 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 
återredovisningen 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 krävts för 
att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Våra granskningsprojekt har utförts enligt kommunallag, enligt av kommunfull
mäktige fastställt revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksam
het. 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvi
sande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed, med undantag för 
redovisning av medel erhållna för flyktingverksamheten. Ljusnarsbergs kommun 
avviker dock 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 ensam-



kommande barn, 15,2 mnkr, har balanserats över till kommande år. Redovisning
en av dessa bidrag ställer vi oss mycket kritiska till. 

Kommunfullmäktige fastställde i budgeten för år 2016 åtta mål utifrån fyra per
spektiv på den hållbara kommunen. Återrapporteringen i årsredovisningen är tyd
lig och innehåller beskrivning av måluppfyllelse, analys och åtgärdsförslag. End
ast fyra av de åtta målen bedöms ha nåtts under 2016. Enligt vår bedömning är 
resultatet sammantaget inte förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat för 
verksamheterna. Detta är inte tillfredsställande. 

Samtliga beslutade finansiella målen för god ekonomisk hushållning bedöms ha 
nåtts under år 2016. 

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 formerna för den. 

Kommunstyrelsen redovisar sin återrapp01iering 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 2016. 

Den verksamhet som under 2016 utövats av de med andra kommuner gemen
samma nämnderna bedöms i allt väsentligt ha bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. 

Vi bedömer vidare att formerna för arbetet med den interna kontrollen har förbätt
rats men att fortsatt utveckling behövs för att ytterligare stärka den interna kon
trollen. 

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 överfö1myndarnämnden har undertecknad Pirjo Nilsson inte 
deltagit på grund av jäv. 



Ansvarsfrihet 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2016 godkänns. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen och nämn
derna ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. 

Kopparberg 2017-04-03 
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LJUSNARSBERGS KO:MMUN 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige 

Revisorernas redogörelse för 2016 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 2016. Våra granskningsinsatser har prioriterats utifrån en övergripande 
bedömning av risk och väsentlighet. Vi har genomfört nedanstående 
granskningsinsatser i form av projekt. 

Delårsrapport januari-juni 2016 (bilaga 2) 

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 revisorema 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 21,8 mnkr och 
ställning per 2016-06-30 i allt väsentligt är rättvisande. Helårsprognosen 
pekar mot ett resultat på 16, 1 mnkr och bedömningen i delårsrapporten är 
att balanskravet kommer att uppfyllas. 

Årsredovisning 2016 (bilaga 3) 
· 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 årsredovisningen 
sammantaget i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens 
finansiering och för den ekonomiska ställningen. Den uppfyller i allt väsentligt 
kraven på rättvisande räkenskaper och är huvudsakligen upprättad enligt god re-
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dovisningssed med undantag för redovisning av medel erhållna för flyktingverk
samheten. Ljusnarsbergs kommun avviker dock 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, har balanserats över 
till kommande år. 

Kommunen uppfyller kravet på en ekonomi i balans för 2016 och har inget 
negativt resultat från tidigare år att återställa. 

Kommunfullmäktige fastställde i budgeten för år 2016 åtta mål utifrån fyra per
spektiv på den hållbara kommunen. Återrappo1ieringen i årsredovisningen är tyd
lig och innehåller beskrivning av måluppfyllelse, analys och åtgärdsförslag. End
ast fyra av de åtta målen bedöms ha nåtts under 2016. Enligt vår bedömning är 
resultatet sammantaget inte förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat för 
verksamheterna. Detta är inte tillfredsställande. 

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 imättats med kommunerna Lindesberg, 
Nora och Hällefors, Bergslagens överförmyndarnämnd, ingår i Ljusnars
bergs kommuns organisation. 

Övrigt revisionsarbete 

Som ett 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 2016 uppgick till 348 300 kr. 
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1. Sammanfattning 
Revisorerna i Ljusnarsbergs kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra 
granskning av Ljusnarsbergs kommuns årsredovisning 2016. Granskningen sker 
utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv och har bland annat till syfte att be
döma 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 verk
samheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställning
en. 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvi
sande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed, med undantag 
för redovisning av medel erhållna för flyktingverksamheten. Vi konstaterar även 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. 

Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed. Ljusnarsbergs kommun 
avviker dock 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 ensam
kommande barn, 15,2 mnkr, har balanserats över till kommande år. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a
h). Årets resultat uppgår till 38,1 mnkr och kommunen har inget negativt resultat 
från tidigare år att återställa. 

Samtliga finansiella mål med bäring på god ekonomisk hushållning bedöms ha 
uppnåtts för 2016. Vi bedömer måluppfyllelsen som god samt att utvärderingen av 
de finansiella målen har skett i tillräcklig omfattning och ger en rättvisande bild av 
måluppfyllelsen. 

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens uppfyl
lelse som inte helt tillräcklig. 

Vi konstaterar att samtliga mål som fullmäktige fastställt följs upp i årsredovisning
en. Kommunstyrelsens återrapportering visar att fyra av de åtta målen har uppnåtts 
under 2016. Tre mål har inte uppnåtts och ett har inte varit möjligt att mäta. 

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. 
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2. Inledning 

2.1 . Balegrund 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kom
muner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare re
gleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redo
visning (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 och nietod 
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 års
bokslutet. 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 av
seende god ekonomisk hushållning? 

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

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

• sammanställd redovisning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 
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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 resul
tatsammanställning 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 pre
senteras 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 be
döma 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 sam planering med kommu
nens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med ut
gångspunkt 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 tillämp
liga 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 registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 
presenterades 2017-03-16. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2017-03-

22 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2017-05-11. 

Rapportens innehåll har skickats på sakgranskning till kommunens ekonomiavdel
ning. 

Revisionskri ter i er 
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: 

• Kommunallagen 

• Kommunal redovisningslag 

• Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning 

• Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning 

3 av 11 
PwC 



3. 

3.1 . 

Gransl~ningsresultat 

Verl~sa111hete11s uif all, finansiering och eko
nomisl~a ställning 

3.1 .1. Fö1·ualt11ingsberättelse 
3.1.1.1. ÖYersikt över utTeck1ingen m· ,·erksamheten 
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 intent
ionerna i KRL och i normgivningen bl. a med avseende på hur kommunstyrelsen 
arbetar med styrning och uppföljning. 

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning 
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen, under avsnittet "Kom
munens 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 sam
mandrag". Kommunens egna kapital är 193,2 mnkr och täcker i år de totala pens
ionsförpliktelserna som kommunen har på 131,5 mnkr, vilket ger en positiv soliditet 
även inklusive ansvarsförbindelsen. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Enligt kommunala redovisningslagen 4:5 skall förvaltningsberättelsen innehålla en 
utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. Under rubriken "Kommunens 
finansiella ställning" redovisas bland annat nettokostnadernas andel av skattein
täkt, soliditet (exkl samtliga pensionsåtaganden) samt årets resultat under de sen
aste fem åren. 

Händelser av väsentlig betydelse och förväntad utveckling 
I förvaltningsberättelsen och i verksamheternas redovisningar finns händelser un
der året, kommentarer till det ekonomiska utfallet samt till viss del framtida utma
ningar omnämnda. De väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter 
räkenskapsåret framgår på ett tydligt sätt. 

Flyktingmottagandet har påverkat kommunen under 2016 i stor omfattning vilket 
tydligt framgår i årsredovisningen. 

Väsentliga personalförhållanden 
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med KRL 4 
kap. 1a §.Frånvaronspecificeras på total sjukfrånvaro, därav långtidsfrånvaro, män 
och kvinnor i procent av arbetstid samt är åldersindelad. I övrigt lämnar den perso
nalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av diagram 
och verbal information. 
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Gemensrun 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 Ljus
narsbergs kommunlager AB sannolikt kommer att likvideras. Bolaget har sålt lager
byggnaden med en skattemässig förlust. Stiftelsen Gillersklacks Fri tidsanläggning 
ska avvecklas inom kort. Det finns även information om några externa samverkans
partners/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 visstids
pensioner i enlighet med RKR 2.2. Även antalet personer med särskilda pensionsav
tal saknas. 

Anch-a förhållru1den som har betydelse för styrning och 
uppföljning av verksrunheten 
Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål. 
Information om kvalitet och måluppfyllelse saknas för flera verksamheter. Nyckeltal 
finns presenterade för olika verksamhetsområden. En utveckling har skett jämfö1t 
med tidigare år. 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·es teringsredovis ning 

Bedömning och ialtttagelser 
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
årets investeringar. 

Det finns en redogörelse för ett urval av årets investeringar i förvaltningsberättelsen 
i samband med investeringsredovisningen. Årets investeringar uppgår till 21,0 

mnkr vilket motsvarar 6 1,1 procent av budget som uppgår till 34,7 mnkr. Ingen ana
lys av avvikelsen lämnas. 

3.1.1.3. DriftredoYis ning 
Bedömning och ialtttagelser 
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. Återredovisningen sker både per verk
samhet samt mer översiktligt per utskott och nämnd med allmännyttan särredovi
sad. Uppföljning sker på samma nivå som i Budget 2 016 . 
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Budgetavvikelse samt förändringen från avvikelsen i prognosen per sista juni redo
visas i tabellen nedan: 

Driftredovisning, tkr 2016 Budget Budgetav- Prognos 
vikelse avvikelse 

delå1' 
Kommunstyrelse 246 311 252 691 6 380 20 620 

varav Allmänna utskottet 60 732 71 612 10 880 12 574 
varav Bildnings- och sociala utsko 185 579 181 079 -4 500 8046 

Bergslagens överförmyndarnämnd -436 56 492 1 211 

Allmännyttan 0 774 774 517 
Summa nämnderna 245 875 253 521 7646 22348 

Verksamheterna redovisar en avvikelse mot budget på 7 646 tkr vilket beror på att 
allmänna utskottet redovisar ett stort positivt utfall i förhållande till budget. 

3 .1.2. Balanskl'av 
Bedönu1ing och iakttagelser 
Vi instämmer i kommunens bedömning av om balanskravet har uppfyllts. Det finns 
realisationsvinster motsvarande 0,9 tkr att korrigera för, vilket innebär att balans
kravsresultatet uppgår till 38,0 mnkr. 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 hushållning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god. 

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens uppfyl
lelse som inte helt tillräcklig. 

3.1.3.1. Finansiella mål 
I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 
som fastställts i budget 2016: 
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Finansiellt mål , fastställt Målvärde Resultat Analys 
av fullmäktige i budget 
2016 

Investeringsnivän ska uppgä 34 7 47 tkr 21 240 tkr Stor del av "välfä rds-miljarderna" 
till högst34 747 tkr. och de extra bidragen frän 

Skolverket har utnyttjats till 
investeringar. 

Likviditeten ska uppgä till 5% 22% Kom munen har en mycket god 
mins t 5 procent av kommunens likviditet till följd av de extra 
externa bruttokostnader. statsbidragen och utbetalda 

schablonersättningarna frän 
Migrationsverket. 

Det ska amorteras minst 7 ooo 25 000 tkr 30 125tkr Efter fö rsäljning av en lagerbyggnad 
tkr å rligen. genom kommunens helägda bolag 

amroterades 23 625. Av 
välfärdsmiljarderna beslutades att 5 
ooo tkr skulle användas att 
amortera en gammal skuld. 
Ytterligare 1 ooo tkr har amorterats 
på lån avseende RKHRF 
Ljusnarsbergs äldrebostäder. 500 
tkr har amroterats på lån avseende 
utby~gnad renin~sverket. 

Resultatet ska uppgå till mins t 26 527 tkr 38 144 tkr Se kommentarer i resultatanalysen. 
26 527 tkr år 20 16. 

Samtliga finansiella mål bedöms ha uppnåtts för 2016. Vi bedömer måluppfyllelsen 
som god samt att utvärderingen av de.finansiella målen har skett i tillräcklig om
fattning och ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen. 

3 .1.3.2. Mål för verksamheten 
Kommunfullmäktige har fastställt en ny styrmodell som implementeras fullt ut un
der 2016. I budget 2016 finns åtta mål, två för vartdera perspektivet, med bäring på 
god ekonomisk hushållning, inom fyra perspektiv öppen kommun, möten och upp
levelser, kunskap och kompetens och innovation och entreprenörskap. 

Målområde Uppnådda Ej Ej 

mål uppnådda utvärderade 
mål mål 

Öppen kommun 2 

Kunskap och kompetens 2 

Möten och uppleve lser 1 1 

Innovation och entreprenörskap 1 1 

Vi konstaterar att samtliga mål som fullmäktige fastställt följs upp i årsredovisning
en. Kommunstyrelsens återrapportering visar att fyra av de åtta målen har uppnåtts 
under 2016. Tre mål har inte uppnåtts och ett har inte varit möjligt att mäta. 

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 åtgärdsför
slag kan utvecklas och kan i vissa fall konkretiseras. Åtenapporteringen skulle 
kunna göras ännu tydligare med en konsekvensbeskrivning vid ej uppnådda effek
ter. 
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3.1.4. Komn11mstyrelse11s och de gemensamnw 11ä11111den zas re-
dovisning au hw· uppdragen.fullgj orts 

Av KL 3 kap. 15 § framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de full
gjort sina uppdrag, samt att fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen 
och formerna för den. 

Kommunen redovisar sin återrapportering per verksamhet i årsredovisningen vilket 
är i likhet med föregående år. Det finns även en redovisning av ekonomiskt utfall för 
utskotten på övergripande nivå i en driftredovisning som är den uppdelning som 
kommunfullmäktige fastställt i budget 2016. 

I årsredovisningen finns en återrapportering av de verksamhetsmål som finns kopp
lade till god ekonomisk hushållning (se avsnitt 3.1.3.2) på övergripande nivå i 
kommunen. Det finns även återredovisning av vissa verksamheter inom de olika 
perspektiven öppen kommun, möten och upplevelser, kunskap och kompetens samt 
innovation och entreprenörskap. Sambanden mellan resurser, prestationer, resul
tat och uppnådda effekter för kommunens invånare utifrån fullmäktiges uppdrag 
inom de olika verksamheterna har till viss del förtydligats. 

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

3 .2. 
3.2.1. 

Rättvisande räkenskapel' 
Resultaträkning 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i 
enlighet med god redovisningssed med undantag för redovisning av statligt bidrag 
för ensamkommande barn. 

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 
resultat. 

Vid granskningen av resultaträkningen har dock konstaterats att Ljusnarsbergs 
kommun avviker från god redovisningssed när det gäller redovisning av statligt bi
drag 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, har balanserats över till kommande år. 
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Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år, budget och 
prognos. 

Kommun Kommun Förädnring 

2015 2016 mellan åren 

Verksamhetens intäkter 93 413 136 156 42 743 

därav jämförelsestärande intäkter 2 369 87 -2 282 

Verksa mhetens kostnader -334 939 -371455 -36 516 

därav jömförelsestörande kostnader 0 -87 -87 

Avskrivningar -6 423 -7 038 -615 

Övriga rörelsekostnader 0 

Verksamhetens nettokostnader -247 949 -242 337 5 612 

0 

Skatteintäkter 173 117 180 228 7111 

Generella statsbidrag o utjämning 97 741 100 253 2 512 

Finansiella intäkter 2 497 2 626 129 

Finansiella kostnader -3 039 -2 626 413 

Resultat före extraordinära poster 22 367 38 144 15 777 

Årets resultat 22 367 38144 15 777 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 242,3 mnkr. Årets positiva resultat upp
går till närmare 38,1 mnkr, vilket är en resultatbättring jämfört med föregående år 
med 15,7 mnkr. Det positiva resultatet beror till stor del på intäkter av engångska
raktär. Kommunen har fått ett extra generellt statsbidrag på 17,9 mnkr med anled
ning av den rådande flyktingsituationen. Övriga bidrag från Migrationsverket upp
går till 25,6 mnkr, hyres- och arrendeintäkter har ökat med 5,5 mnkr, bidrag från 
Skolverket har ökat med 5,4 mnkr och driftbidrag från Arbetsförmedlingen med 1,6 
mnkr. 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag samt utjäm
ningsbidrag uppgår till närmare 86,4 % (91,5%) vilket är en förbättring i jämförelse 
med föregående år. 

Det höga flyktingmottagandet har medfört både höga intäkter och kostnader för 
kommunen. Totalt har kommunens verksamhetskostnader ökat med 11 procent på 
ett år. Verksamhetskostnaderna har ökat med 36,5 mnkr att jämföra med verksam
hetsintäkterna ökat med 42,7 mnkr. De största kostnadsökningarna finns bland 
personalkostnader, 9 procent, försöijningsstöd, 35 procent, förskoleverksamhet, 13 
procent, grundskola, 18 procent och LSS med 18 procent. IFOs personal och admi
nistrationskostnader har ökat med 108 procent till följd av den mycket höga perso
nalomsättningen. 

3 .2 .2 . Balansräkning 
Bedömning och iakttagelser 
Balansräkningen är i huvudsak uppställd enligt KRL. Detaljeringsgraden är något 
högre än i KRL. Noter finns i tillräcklig utsträckning. 
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Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och 
skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt 
periodiserade samt har värderats enligt principerna i KRL. 

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

Som framgår ovan avviker Ljusnarsbergs kommun 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, har balanserats över 
till kommande år. 

Några av våra granskningsiakttagelser kommenteras nedan: 

• Kommunen har sedan ett antal år en fordran uppbokad mot Riksbyggens 
Kooperativa förening på 8,5 mnkr. Under året har 1 mnkr amorterats. En del 
av fordran är moms som tidigare gjorda investeringar Riksbyggen ska åter
söka 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 (skattekollek
t iv/taxekollektiv) av de åtgärder som är nödvändiga med avseende på bl. a 
sluttäckning och efterbehandling av deponi vid Skäret. Enligt uppgifter i års
redovisningen kommer återstä,llandet totalt uppgå till 15,9 mnkr. Avsätt
ningen uppgår till 3,0 mnkr 2016. Under året har 1,9 mnkr ianspråktagits. 
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. 

• 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 resultatef
fekten av övergång till komponentavskrivningar saknas. Vi rekommenderar 
kommunen att snarast införa komponentredovisning. 

3 .2.3. Kassaflödesanalys 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves
teringar. 

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

3.2.4. Tilläggsupplysninga r 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i 
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att: 
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0 Tillämpade redovisningsprinciper beskriver va1je särskild redovisnings
princip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intres
senter 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 re
dovisningssed i övrigt. 

I kommunens redovisning och bokslut för år 2016 har den kommunala redovis
ningslagen huvudsakligen tillämpats. Kommunen avviker fortfarande från några 
av de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning, vil
ket inte är tillfredsställande. Förhållandet har påtalats under tidigare år. 

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

I årsredovisningen lämnas en beskrivning av de viktigaste redovisningsprinci
perna som tillämpats under 2016. Där avvikelser bedömts föreligga redovisas 
detta särskilt. Följande rekommendationer har dock kommunen inte följt fullt 
ut: 

RKR 2.1 Särskild avtalspension och 
visstidspension 

RKR 11.4 Redovisning av materiella 
anläggningstillgångar 

RKR 18 Redovisning av intäkter från 
avgifter, bidrag och försäljning 

2017-04-03 

Rebecka Hansson 
Rebecka Hansson 
Uppdrags ledare 

I huvudsak 

I huvudsak 

Delvis 

Uppgift saknas om antal visstidsför-
ordnanden ör tjänstemän respektive 
politiker samt olika sorters pensions-
förmån specificerade i not. 

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 vä-
sentliga inkomstgrupper jämfört med 
föregående år saknas. Grunderna för 
intäktsföring för olika poster, dvs. över 
vilken tid och enligt vilket mönster som 
inkomsten inkommer saknas. 





LJUSNARSBERGS K01v1MUN 
Revisorerna 

Till kommunfullmäktige i 
Ljusnarsbergs kommun 

Bedömning avseende delårsrapport 2016 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten 
inför fullmäktiges behandling av densamma. 

Revisorerna har översiktligt granskat kommunens delårsrapport per 2016-06-30. En översiktlig 
granskning är väsentligt begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detal
jer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrappo1t som utarbetats av 
Kommunal Sektor inom PwC. 

Bedömning 
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att det är troligt att det lagstadgade balanskravet 
kommer att nås år 2016. 

• Vi bedömer att kommunstyrelsens delårsrappo1t i allt väsentligt uppfyller kraven på rätt
visande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 

• Vi delar kommunstyrelsens bedömning att resultatet inte är förenligt med de av fullmäk
tige beslutade verksamhetsmässiga målen för år 2016. Vi kan konstatera att samtliga mål 
som fullmäktige fastställt följs upp i delårsrappo1ten. Redovisningen görs utifrån prognos 
för helårsutfallet. I delårsrappo1ten redovisas en prognos för helår där det framgår att fyra 
av målen inte går att mäta två av målen kommer inte att uppnås och två 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 tre av dem. 

• Vi bedömer, liksom kommunstyrelsen, att utvärderingen av de finansiella målen som re
dovisas i delårsrapporten ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Utifrån delårsrappor
ten bedöms tre av de fyra finansiella målen att komma att uppnås. 

Kopparberg 2015-09-14 
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1 Sammanfattande bedömning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 
kommunens delårsrapport för perioden 2016-01-01 - 2016-06-30. Uppdraget ingår 
söm en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2016. 

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 21,8 mnkr (1,5 mnkr), vilket är 20,3 mnkr högre än 
motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 
16,1 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. 

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

• Vi kan konstatera att samtliga mål som fullmäktige fastställt följs upp i 
delårsrapporten. Redovisningen görs utifrån prognos för helårsutfallet. I 
delårsrapporten redovisas en prognos för helår där det framgår att fyra av 
målen inte går att mäta två av målen kommer inte att uppnås och två 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 tre av 
dem. 

Augusti 2016 
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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 delårsrapporten 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 Revisionskriterier 
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 

Augusti 2016 
Ljusnarsbergs kommun 
PwC 



2.4 Metod 
Granskningen har utförts genom: 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

• Analys av relevanta dokument 

• Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 2016-

06-30 samt av resultatprognosen för året 

• Översiktlig analy~ 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 periodenjanuari- juni uppgår till 21,8 mnkr 
(föregående år 1,6 mnkr) och det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 
16,1 mnkr (föregående år 22,4 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 procent. I årsredovisningen 
2013 uppgick varken kommunföretagens andel av koncernens balansomslutning 
eller intäkter till 30 procent. 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. Balanskravsutredande 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 2016. 

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

Avskrivningarna på anläggningstillgångar påbörjas när investeringen tagits i bruk. 
Aktivering av anläggningstillgångar sker endast i samband med årsbokslutet. 

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 
I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första sex månaderna 2016, prognos 
för utfallet för året, budget per helår samt avvikelsen mot budget. 

Utfall Utfall Prognos Budget Avuikesle 
Resultaträkning tkr delå1• delår helår helår mot 

2015 2 016 2016 2016 budget 
Verksamhetens intäkter 47 526 63 918 123 411 85 673 37 738 
Verksamhetens kostnader -168 779 -180 076 -379 992 -327 512 -52 480 
Avskrivningar -3 211 -3 518 -7 880 -7 880 0 
Verksamhetens nettokostnader -124 464 -119 676 -264461 -249 719 -14 742 
Skatteintäkter 87106 90 727 180 574 183 087 -2 513 
Generella statsbidrat och utjämning 39395 50 127 100 526 95 259 5 267 
Finansiella intäkter 1 391 3 156 1514 1 000 514 
Finsiella kostnader -1879 -2 572 -2 003 -3 100 1 097 
Arets resultat 1549 21762 16150 26 527 -10 377 

Resultat verksamhete,-na tkr Utfall Budget Prognos Avvikelse 
å r 2015 delår 2016 år2016 år2016 lprog/budget 

Resultat allmänna utskottet -63 615 -32 385 -73 083 -73 306 -223 
Resultat bildnings- och sociala utskottet -188 739 -87 872 -179 378 -193 625 -14 247 
Resultat överförmyndarnämnden -34 -1 079 -542 -775 -233 
Resultat allmännyttan 758 0 -517 -517 0 
Resultat verksamheterna -251 630 -121336 -253 520 -268 223 -14 703 

Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat, 16,1 mnkr, vilket är 10,4 mnkr 
sämre än budgeterat. Avvikelsen beror på: 

• Verksamhetens nettokostnad avviker med-14,7 mnkr mot budget 

• Skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 2,5 mnkr lägre än budgeterat 

• Finansnettot ligger i prognosen 3,7 mnkr bättre än budgeterat, framförallt 
de finansiella kostnaderna förväntas bli lägre än budget 

Bedömningen som görs är att prognoserna är försiktiga och inte tar hänsyn till 
samtliga intäkter som kommunen förväntas erhålla från Migrationsverket. 

Kommunstyrelsen och allmänna utskottet redovisar en positiv avvikelse mot budget 
för perioden med 4,9 mnkr. Avvikelsen är främst hänförlig till att årets löne
ökningar inte har fördelats ut på verksamheterna ännu eftersom årets lönerevision 
inte är klar. Kommunstyrelsen har inte heller använt sina disponibla medel. För de 
sociala verksamheterna redovisas en negativ avvikelse mot budget med -745 tkr. 
Det största underskottet återfinns under IFO och uppgår till -2,9 mnkr. För 
bildningsverksamheterna redovisas en positiv avvikelse mot budet om 2,4 mnkr. 
Det förklaras främst av höga intäkter från staten och en återbetalning från Örebro 
kommun som har överdebiterat Ljusnarsberg avseende interkommunala 
ersättningar, 450 tkr, under flera år. 
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3.3 God ekonomislc hushållning 
3.3.1 Finansiella mål 
I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 
som fastställts av kommunfullmäktige i budget 2016: 

Fin ansiellt m ål, fasts tällt av 
fullmäktige i budget 2 0 16 

Investeringsnivån ska uppgå till 
högst 34 747 tkr. 

Likviditeten ska uppgå till minst 5 
procent av kommunens externa 
bruttokostnader. 

Det ska amorteras minst 7 ooo tkr 
årligen. 

Resultatet ska uppgå till minst 26 
527 tkr år 2016. 

Resultat 

Resultatet kommer att 
uppnår. Investeringar per 
30 juni uppgår till 6 340 
tkr. 

Målet kommer att uppnås 

Om bolaget Ljusnarsbergs 
kommunlager AB 
avvecklas bör målet kunna 
uppnås. 

Prognostiserat resultat 16 
150 tkr. 

Analys 

Budgeten för året kommer inte att 
nyttjas fullt ut. 

Kommunens likviditet är god tack 
vare de extra statsbidragen. 

En fastighetsförsäljning förväntas 
genomföras under hösten. 

Prognostiserat resultat avviker från 
budget med -10 377 tkr. Inga 
åtgärder föreslås i dagsläget då 
prognosen antas vara mycket 
försiktigt beräknad. 

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

Bedömning 

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat är delvis förenligt 
de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2016. 

3.3.2 Målför verksamheten 
Kommunfullmäktige beslutade under 2015 om en ny styrmodell som tillämpas från 
och med verksamhetsåret 2016. Verksamheternas styrdokument ska utgå ifrån de 
fyra perspektiven öppen kommun, kunskap & kompetens, möten & upplevelser 
samt innovationer & entreprenörskap. I budget 2016 finns 8 mål med bäring på god 
ekonomisk hushållning inom de fyra perspektiven. 

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

Bedön1ning 

Vår översiktliga granskning visar på att måluppfyllelsen avseende verksamheten 
inte är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2016. 

Rebecka Hansson 
Uppdragsledare 
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Granskning av insatser för ensamkommande barn 

Sammanfattande revisionell bedömning 

1.1. Sammanfattande 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
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: 

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

Bedömning: Uppfyllt 

Efter genomförd granskning bedöms kont rollmålet som uppfyllt. Vi grundar bedömning
en p å 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 2 0 15, 

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 kon taktvägar 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. 

Kontrolhuål 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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Granskning av insatser för ensamkommande barn 

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. Revisionskriterier 
Socialtjänstlagen, Föräldrabalken, Lag om mottagande av asylsökande 

l(ontrollmål 
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. Ial<:ttagelser 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 familjeomsorgen (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 början 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 
2016-01-27 (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 mål, ril,tlinjer och rutiner for verl,san1-
hete11? 

3 .1.1. Iakttagelser 
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 varje 
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 frägor, önskemål 
mm. Externa aktörer sä som ex. tandvärd eller 
polis bjuds regelbundet in. 
Kvartalsvis har boendet möten med gode män. 
Varannan vecka har ungdomarna möten med 
sina mentorer. 

Kunskap och kompetens Bergsgärden tar emot elever och praktikanter 
frän SFI, samt besök frän politiker. 

Innovation och entreprenörskap Kommer inom en snar framtid implementera 
migrationsYerkets nya e-tjänster för 
ätersökning 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 2015, 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 servicenivä och kunderna 
skal känna sig trygga med vära insatser 

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

• Att biständsprövning skall ske pä ett rättssäkert och yrkesmässigt sätt 

• Sträva efter att insatser ges till lägre kommunal kostnad med bibehållen kvalitet 

• Att främja samverkan med andra aktörer säväl intern som externt 

• God tillgänglighet för IT, användarvänliga dokumentationsprogram och miljö 

Vi har vid granskningen även tagit del av boendets samtliga rutiner (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. 

3.2.1. 

Finns en tydlig ansvarsfördelning och samver
l~an 1nellan berörda verksa111heter? 
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 primärt 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. 
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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 ändaniålsenliga rutiner for handlägg
ningen av placering av ensaml~ommande barn 
(även ifamf[jehem)? 

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 lliktlinjer 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 
part 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 2015 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. 

3.4.1. 

Är boendeverlcsamheten far barnen uppbyggd 
på ett ända1nålsenligt 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 medfört 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 stort 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 inten,juer 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 
b ehovet. 

3.5. 

3.5.1. 

Ges de ensa1nl~omn1ande barnen i sl~älig tid god 
man och särslältförordnad vårdnadshavare? 
I akttag els er 

Vid samtal framgår att den ansträngda situationen under hösten medfört en ökad belast
ning för personalen vid överförmyndarkansliet, något som också medfört 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 
flertal 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 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 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 rutiner gällande uppfifljning och kontroll 
av verksamheten s0111 bedrivs i annan regi än 
l~onimunens? 
I akttag els er 

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 vården 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. 
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4. Bedömningar 

4.1. 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 lcommun ett ändamålsenligt mottagande av ensamkom
mande f/.yktingbam 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 fö1valtningen brutit ned dessa mål i 
verksamhetsplanen för Bergsgårdens HVB 2016. 

Med anledning av det ökade mottagandet av ensamkommande barn under hösten 2 015, 

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. Ovanstående brister har sin grund i personalsituationen 
inom överförmyndarverksamheten och socialförvaltningen. 

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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Riktlinjer för ensamkommande barn och u ngdomar i Ljus- Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-27 § 126 
narsbergs kommun 

Verksamhetsplan 2016 Bergsgårdens HVB Daterad 2016-01-25 

Bergsgården HVB folder Daterad 2013- 09-13 

Strategi för integration i Ljusnarsbergs kommun 2016- Dnr KS 464/2014 
2020, KS § 41 2016-02- 17 

Strategi för integration i Ljusnarsbergs kommun Antagen av KS 2016-01-27 

Ny organisation för integration, mottagande av ensam- Dnr KS 0016/2016 
kommande barn och Komvux/Svenska för invandrare 
(SFI), KS § 19 2016-01-27 

Aktivitetsplaner 2016 Daterat 2016-01-13, Dnr. KS 0017/2016 -1 -
Verksamhetsberättelser 2015 

Budget 2015 och plan för 2016-2017 Daterad 2014-12-01 

Beslut, tillsyn av inspektionen för vård och omsorg (IVO) Dnr KS 091/2015 

av barn- och ungdomsärenden, KS § 4 3 2016-01-14 

Tillsyn av barn- och ungdomsärenden vid individ- och IVO, 2 015-12-17, Dnr 8 .5-8772/2015 
familjeomsorgen (IFO) i Ljusnarsbergs kommun 

·-
lffi' ,~ .. ~ ... :••--~~:, w ,UH1 - -- .. 
Beslut om inskrivning j Daterad 2012 

Beslut om utskrivning jr5ater"ad 2012 

Handlingsplan droger Daterad 2013-10- 28 

Hygienrutiner Daterad 201 5 -0 2-08 

Blankett för Klagomålshantering 
,.. -

Matchning inskrivning Daterad 2014 
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matinköp, budget och ekonomi). Uppdaterad 
senast 2016-01-01 

Månadsrapport boende Daterad 2012-10-12 -Riktlinje Mentorer Daterad januari 2015 

Rutin Aktinnehåll Daterad december 2014 

Rutin Aktivitetspeng Daterad januari 2015 

Rutin Anmälan till skolan Daterad 2014-12 -0 2 

Rutin besök övernattning Daterad januari 2015 

Rutin Datorer Daterad januari 2015 

Rutin Dokumentation Daterad december 2014 

Rutin e-post Daterad januari 2015 

Rutin Fotboll i Ljusnarshallen Daterad 2015-01-02 

Rutin Fredagsmys med chips och läsk Daterad december 2 014 

Rutin Fritidskort Daterad januari 2 0 15 

Rutin Förhållningssätt Daterad januari 2015 

Rutin Inskrivningssamtal Daterad december 2014 

Rutin Matersättning vid resa Daterad januari 2015 

Rutin Mattider Daterad januari 2015 

Rutin Ny ungdom Daterad december 2014 

Rutin Resor som HVB Bergsgården betalar Daterad januari 2015 

Rutin Samtycke Daterad 2 014-12 -02 

Rutin Sjukdom och smitta Daterad januari 2015 
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I 
Rutin Skabb (smitta) Daterad januari 2015 

Rutin Skola Daterad januari 2015 

Rutin Storstädning Daterad januari 2015 

Rutin Synundersökning Daterad januari 2015 

Rutin Säkerhet Daterad januari 2015 

Rutin Toaletter 

Rutin Tolkbokning Daterad februari 2015 
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