
Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2019 

Revisorerna i Huddinge kommun informerar 
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den 
verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. 

 

Granskning av kommunens arbete med våld i nära 
relationer 

 
Granskningens inriktning 
KPMG har av Huddinge kommuns revisorer 
fått i uppdrag att bedöma om kommunens 
arbete med våld i nära relationer sker på ett 
ändamålsenligt sätt. I detta har även ingått att 
bedöma huruvida hanteringen av 
orosanmälningar som inkommer till 
socialtjänsten är ändamålsenligt. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för 2019.  
 
Iakttagelser och slutsatser 
I granskningen framkommer att socialnämnden 
saknar en tydlig styrning och uppföljning 
avseende arbetet med våldsutsatta och barn 
som bevittnat/utsatts för våld. Nämnden har 
inte fastställt några mål för verksamheten och 
det sker heller inte någon uppföljning eller 
återrapportering kring hur arbetet fortgår eller 
vilka resultat det ger. Nämnden har inte heller 
på annat sätt säkerställt att det arbete som 
bedrivs i verksamheten avseende våld i nära 
relationer sker på ett ändamålsenligt sätt, 
utifrån gällande lagar och föreskrifter. 
 
I stor utsträckning finns upprättade riktlinjer 
och rutiner som ett stöd för handläggarna i 
arbetet. Det genomförs löpande egenkontroller 
för att säkerställa att riktlinjer och rutiner 
efterlevs. Utifrån granskningen bedömer vi att 
det finns goda organisatoriska förutsättningar 
för att bedriva verksamheten på ett sätt som är 
ändamålsenligt vad gäller ansvarsfördelning 
och kompetens hos de som arbetar med 
målgruppen. Likaså finns det goda 
förutsättningar för samverkan genom ett starkt 
fokus på detta från ledningen och rutiner som 
utgör en god grund för arbetet.  
 
Vidare visar granskningen på att kommunens 
hantering av orosanmälningar som rör barn 
som utsatts för eller bevittnat våld följer 
riktlinjer och rutiner förhållandevis väl.  

Rekommendationer 
Mot bakgrund av vår granskning 
rekommenderar vi socialnämnden att: 

• Fastställa mål för arbetet med 
våldsutsatta och barn som bevittnat 
våld samt ta fram en handlingsplan 
som tydliggör när och hur målen ska 
uppnås (i enlighet med SOSFS 
2014:4)  

• Överväga och besluta om vilken 
uppföljning och återrapportering 
nämnden önskar avseende arbetet 
med våldsutsatta och barn som 
bevittnat våld för att kunna följa och 
vidta åtgärder utifrån de resultat och 
effekter som arbetet ger 

• Genomföra en kartläggning av 
förekomsten av våldsutsatta och 
barn som bevittnat våld i kommunen 
(i enlighet med SOSFS 2014:4) 

• Vidta åtgärder för att säkerställa att 
de lagstadgade utredningstiderna 
följs  

• Se över, och vid behov komplettera, 
det utbud av insatser som erbjuds till 
såväl våldsutsatta och barn som 
bevittnat och utsatts för våld 

• Säkerställa att det finns en väl 
fungerande samverkan på alla nivåer 
i organisationen 
 

 

Revisionens skrivelse har överlämnats till 
socialnämnden, 2019-06-24, för yttrande 
tillsammans med KPMGs rapport. 
För ytterligare information, kontakta 
revisionens ordförande Eva-Li Prades Eriksson 
tel. 070–661 23 60 

 


