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Granskning av Vänersborgs kommuns arbete med våld i nära relationer
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har KPMG granskat kommunens
arbete med våld i nära relationer.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden säkerställt att arbetet med våld i nära
relationer bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. I detta har även ingått att bedöma huruvida hanteringen av
orosanmälningar som inkommer till socialtjänsten är ändamålsenlig.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnden inte i tillräcklig utsträckning har säkerställt att det arbete som bedrivs i verksamheten avseende våld i nära relationer sker på ett
ändamålsenligt sätt, utifrån gällande lagar och föreskrifter. Vår bedömning grundar sig i att nämnden
inte har fastställt några mål för verksamheten. Styrning och uppföljning av verksamheten utgår därmed
inte från av nämnden beslutade mål och riktlinjer, vilket inte är förenligt med Socialstyrelsens föreskrifter (2014:4).
Detta bedöms dock inte påverka kvaliteten i det arbete som bedrivs avseende våld i nära relationer.
Granskningen har visat att det i stor utsträckning finns upprättade riktlinjer och rutiner som stöd för
handläggarna i arbetet. Det genomförs också löpande egenkontroller för att säkerställa att de efterlevs.
Vidare bedöms det finnas goda organisatoriska förutsättningar för att bedriva verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt vad gäller ansvarsfördelning och kompetens hos de som arbetar med målgruppen,
samt de som indirekt kan komma i kontakt med målgruppen. Det bedöms också finnas goda förutsättningar för samverkan såväl internt som externt, även om utrymme finns för förbättring framförallt vad
gäller stöd till ett mer långsiktigt boende i annan kommun.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden att:
•

Fastställa mål för arbetet med våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare (i enlighet
med SOSFS 2014:4/HSLF-FS 2022:391)
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Att målen ska omfatta även arbetet med våldsutövare är ett förtydligande i de nya föreskrifterna avseende våld i nära relat-

ioner (HSLF-FS 2022:39)
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•

Ta fram en handlingsplan som tydliggör när och hur målen ska uppnås

•

Säkerställa att uppföljning och återrapportering kring arbetet mot våld i nära relationer sker:
o utifrån uppsatta mål
o i den utsträckning och omfattning som nämnden behöver för att kunna följa arbetet samt
vidta åtgärder där så krävs

•

Säkerställa att gällande riktlinjer och rutiner ses över, och vid behov revideras, utifrån de nya
föreskrifter (HSLF-FS 2022:39) som träder i kraft 1 november 2022.

Rapporten överlämnas för kännedom och beaktande i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna
rutinerna för rapportering.
Vi önskar svar från socialnämnden senast 2022-11-25.

För kommunens revisorer

Thomas Boström
Ordförande
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