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Revisionsrapport: Granskning av kommunens arbete med våld i nära relationer
De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har uppdragit KPMG AB att genomföra en
granskning av kommunens arbete med våld i nära relationer. Syftet med granskningen har varit att
översiktligt bedöma om kommunens arbete med våld i nära relationer sker på ett ändamålsenligt sätt.
Vidare har granskningen syftat till att bedöma huruvida hanteringen av orosanmälningar som
inkommer till socialtjänsten är ändamålsenlig. Uppdraget är en del av granskningarna 2019.
Granskningen visar att det finns goda organisatoriska förutsättningar 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.
Med anledning av genomförd 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 såväl följa som 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 vad som framgår av SOSFS 2014:4).

-

Vidta åtgärder för att säkerställa att de lagstadgade utredningstiderna följs för att säkerställa att
barn och unga får hjälp i tid.

-

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, både inom
nämndens verksamhetsområde och med andra nämnder.

Revisionen beslutar att överlämna rapporten till socialnämnden för yttrande senast den 16 oktober
2019 och för kännedom till kommunfullmäktige.
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