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Insatser mot våld i nära relationer
I egenskap av förtroendevalda revisorer i Övertorneå kommun har vi granskat hur
socialnämnden säkerställer att arbetet för att utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor är
ändamålsenligt utifrån lagstiftning och lokala handlingsplaner/riktlinjer samt att nämndens
styrning och interna kontroll är tillräcklig. Vi har även granskat om socialnämnden har
säkerställt ett ändamålsenligt och förebyggande arbete för barn som far illa eller riskerar att fara
illa. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. Resultatet av vår granskning finns
redovisat i bifogad revisionsrapport.
Vår sammantagna bedömning att socialnämnden saknar ett säkerställande att arbetet med
att utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor är ändamålsenligt utifrån befintlig lagstiftning och
lokala riktlinjer, samt saknar en tydlig styrning och tillräcklig intern kontroll. Vi bedömer att
socialnämnden endast till viss del säkerställt ett ändamålsenligt och förebyggande arbete för
barn som far illa eller riskerar att fara illa.
Utöver analys av befintliga styrdokument baseras våra ställningstaganden och tillhörande
bedömningar på de intervjuer som genomförts. Från genomförd granskning vill vi framförallt
lyfta fram följande iakttagelser:
Kontrollområden

Bedömning

Kommunens ansvar, verksamhet och projekt
för målgrupperna.

Vår bedömning är att det saknas en fortlöpande
och systematisk kvalitetsutveckling gällande stöd
och insatser till våldsutsatta kvinnor. Vi bedömer
att det förebyggande arbetet kring barn som far
illa eller riskerar att fara illa som under senaste år
kvalitetsutvecklat. Antalet ärenden som handläggs
gällande våldsutsatta kvinnor är få. Nystartat
kvalitetsprojekt ”Våld i nära relationer” skapar
förutsättningar för kvalitetsutveckling.
Vår bedömning är att en tydligare styrning och
tillgång till styrdokument och rutiner krävs inom
område våldsutsatta kvinnor. Tillgång till
styrdokument inom förebyggande arbete för barn
som far illa eller riskerar att fara illa bedömer vi
som god. Det beslutade styr- och ledningssystem
som är under upparbetande bedömer vi ger

Styrning och mål för verksamheten.
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möjligheter till tydligare styrning samtidigt som vi
bedömer att det ställer krav på ett förbättrat
implementeringsarbete av nämndens
målsättningar inom socialförvaltningen.
Organisationer som företräder målgrupperna
och samverkan med dessa.

Vår bedömning är att samarbete med myndigheter
och organisationer i stort är välfungerande. Där
utrymme för förbättring finns bedömer vi att
socialnämnden arbetar aktivt för förbättring.

Uppföljning och utvärdering av genomförda
insatser

Vår bedömning är att en bristande intern kontroll
föreligger inom stöd och insatser för våldsutsatta
kvinnor samt det förebyggande arbetet kring barn
som far illa eller riskerar att fara illa.

För ett säkerställande av arbetet med att utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor sker
ändamålsenligt utifrån lagstiftning och lokala riktlinjer, samt ett utvecklande av nämndens
styrning och interna kontroll och ett säkerställande av ändamålsenligt och förebyggande arbete
för barn som far illa eller riskerar att fara illa rekommenderar vi socialnämnden att:


Inom ramen för kvalitetsprojektet ”Våld i nära relationer” tydliggöra kommuninterna
dokument och rutiner för att kvalitetsutveckling av stödet till våldsutsatta kvinnor blir
ändamålsenligt utifrån befintlig lagstiftning.



Inom det arbete som sker med att utveckla det av socialnämnden antagna styr- och
ledningssystem tydliggöra målsättningar nämnden har genom angivna
verksamhetsmått. Det ger möjlighet till uppföljning och utvärdering vilket i sig även kan
ge en förbättrad intern kontroll. Ett förbättrat implementeringsarbete av nämndens
målsättningar inom socialförvaltningen krävs för att medarbetare ska ha möjlighet att
arbeta i linje med nämndens mål.



Fortsätta bygga vidare på de goda samarbetsytor som idag finns upparbetade med
externa och interna organisationer.

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser, bedömningar och förslag som återfinns i bifogad
revisionsrapport.

För revisorerna i Övertorneå kommun

Karl-Erik Taavo, ordf

Lars-Gösta Larsson, revisor

_____________________________________________________________
Bilaga: Revisionsrapport ”Insatser mot våld i nära relationer”, Övertorneå kommun, oktober 2013, PwC.
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