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Granskning av socialnämndens arbete mot våld i hemmet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat
Socialnämnden i syfte att bedöma om nämnden arbetar på ett ändamålsenligt sätt med att
förebygga våld i hemmet samt utreda och ge insatser i de fall detta förekommit.
Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden inte arbetar på ett ändamålsenligt sätt
med att förebygga våld i hemmet samt utreda och ge insatser i de fall detta förekommit.
Vi grundar vår bedömning på att det inte bedrivs något faktiskt arbete eller uppföljning utifrån
nämndens handlingsplan för hot och våld från 2014. Det genomförs ingen kartläggning av
våldet i kommunen, varav nämnden inte vet hur utspritt våld i nära relationer är i kommunen.
Det gör även att det inte går att bedöma om utbudet av insatser och andra sociala tjänster
motsvarar behovet i kommunen. Vidare saknas det helt skriftliga rutiner för handläggning och
utredning av våld i nära relationer. Verksamheten själva har observerat 95 oavslutade
anmälningar med bristfälligt dokumenterade förhandsbedömningar. Eftersom de är bristfälligt
dokumenterade går det inte att utläsa om utredning har genomförts eller om individerna i
behov av hjälp har fått det.
Vi vill understryka vilka allvarliga konsekvenser det kan ha lett till hos de behövande
individerna.
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:


Det finns en handlingsplan med mål och aktiviteter men den är inte känd i
verksamheten.



Det saknas helt skriftliga rutiner för handläggning och utredning av våld i nära
relationer.



Det sker ingen nulägesanalys/kartläggning av hur utspritt våld i hemmet är i
kommunen.



Det finns inga insatser att erbjuda den våldsutövande parten och verksamheten
saknar erfarenhet av att bemöta den våldsutövande.



Det finns flertalet bristfälligt dokumenterade förhandsbedömningar öppna i systemet.
Det går inte utifrån dokumentationen besluta om utredning ska inledas eller inte eller
om individen har fått någon hjälp.



I båda stickprovsgranskade utredningar av våldsutsatta vuxna har det missats att
bedöma risken för fortsatt våld.



Vissa insatser kan bara erbjudas i andra kommuner, vilket gör att flera tackar nej till
insatser.



Nämnden har inte följt upp arbetet i en årlig skriftlig rapport som handlingsplanen
specificerar. Däremot har det fått en muntlig uppföljning av enhetschef IFO.
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi socialnämnden att:


Upprätta skriftliga rutiner och checklistor/mallar för handläggning av ärenden
avseende våld i nära relation



Utreda vad som felat i hanteringen av anmälningar och förhandsbedömningar och
säkerställa att berörda individer fått/får hjälp.



Med utgångspunkt från en kartläggning och nulägesanalys utreda behovet av
insatser och göra dem tillgängliga för de behövande.



Tillse kompetensutveckling utifrån de behov som framkommer av ovan nämnda
kartläggning och nulägesanalys

På uppdrag av kommunens revisorer
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1. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat Socialnämnden i syfte att bedöma om nämnden arbetar på ett ändamålsenligt sätt med att förebygga våld i hemmet samt utreda och ge insatser i de fall detta förekommit.
Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden inte arbetar på ett ändamålsenligt sätt
med att förebygga våld i hemmet samt utreda och ge insatser i de fall detta förekommit.
Vi grundar vår bedömning på att det inte bedrivs något faktiskt arbete eller uppföljning utifrån
nämndens handlingsplan för hot och våld från 2014. Det genomförs ingen kartläggning av
våldet i kommunen, varav nämnden inte vet hur utspritt våld i nära relationer är i kommunen.
Det gör även att det inte går att bedöma om utbudet av insatser och andra sociala tjänster
motsvarar behovet i kommunen. Vidare saknas det helt skriftliga rutiner för handläggning och
utredning av våld i nära relationer. Verksamheten själva har observerat 95 oavslutade anmälningar med bristfälligt dokumenterade förhandsbedömningar. Eftersom de är bristfälligt
dokumenterade går det inte att utläsa om utredning har genomförts eller om individerna i behov av hjälp har fått det.
Vi vill understryka vilka allvarliga konsekvenser det kan ha lett till hos de behövande individerna.

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:










Det finns en handlingsplan med mål och aktiviteter men den är inte känd i verksamheten.
Det saknas helt skriftliga rutiner för handläggning och utredning av våld i nära relationer.
Det sker ingen nulägesanalys/kartläggning av hur utspritt våld i hemmet är i kommunen.
Det finns inga insatser att erbjuda den våldsutövande parten och verksamheten saknar erfarenhet av att bemöta den våldsutövande.
Det finns flertalet bristfälligt dokumenterade förhandsbedömningar öppna i systemet.
Det går inte utifrån dokumentationen besluta om utredning ska inledas eller inte eller
om individen har fått någon hjälp.
I båda stickprovsgranskade utredningar av våldsutsatta vuxna har det missats att bedöma risken för fortsatt våld.
Vissa insatser kan bara erbjudas i andra kommuner, vilket gör att flera tackar nej till
insatser.
Nämnden har inte följt upp arbetet i en årlig skriftlig rapport som handlingsplanen
specificerar. Däremot har det fått en muntlig uppföljning av enhetschef IFO.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi socialnämnden att:


Upprätta skriftliga rutiner och checklistor/mallar för handläggning av ärenden avseende våld i nära relation
 Utreda vad som felat i hanteringen av anmälningar och förhandsbedömningar och säkerställa att berörda individer fått/får hjälp.
2



Med utgångspunkt från en kartläggning och nulägesanalys utreda behovet av insatser och göra dem tillgängliga för de behövande.
 Tillse kompetensutveckling utifrån de behov som framkommer av ovan nämnda kartläggning och nulägesanalys
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2. Inledning
2.1. Bakgrund och syfte
IVO genomförde år 2018 en granskning av 14 kommuners arbete med våld i nära relationer.
I granskningen konstaterades bla följande:
 mål för och kartläggning av arbetet med våldsutsatta saknas i flera kommuner,
 tretton av fjorton kommuner brister i arbetet med egenkontroll,
 nämndernas förhandsbedömningar och utredningar har varierande kvalitet och ett
flertal uppvisar brister,
 nämnderna saknar ofta kunskap om att de är skyldiga att utreda ansökningar om stöd
och skydd även från personer som inte är bosatta i kommunen,
 flera nämnder saknar tillräckligt med personal samtidigt som befintlig personal ibland
saknar nödvändig kompetens.
Brister i socialtjänstens handläggning och arbetet med stöd och skydd kan medföra allvarliga
konsekvenser för en enskild som är utsatt för eller har bevittnat våld i nära relation. Både
kvinnor och män kan vara utsatta och våld förekommer också i samkönade relationer. Även
barn kan bli utsatta för våld i en nära relation eller uppleva när en anhörig blir utsatt för våld.
Alla som blir utsatta för eller bevittnar våld i nära relationer har ett lagstadgat rätt till stöd och
skydd.
När många familjer har tvingats stanna hemma på grund av den pågående Coronapandemin
har trycket ökat på kvinnojourer och kriscentrum i Sverige. För barn i redan trassliga familjer
kan situationen förvärras.
Revisorerna har mot bakgrund av ovanstående identifierade risker beslutat att granska socialnämndens arbete mot våld i hemmet.
2.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Granskningens övergripande syfte är att bedöma om socialnämnden arbetar på ett ändamålsenligt sätt med att förebygga våld i hemmet samt utreda och ge insatser i de fall detta
förekommit.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
Styrning



Finns tydliga mål för arbetet med våld i hemmet?
Finns en nulägesanalys av vilka behov som finns i kommunen? Svarar i så fall utbudet
och insatserna mot behoven?
 Finns en tillräcklig planering för arbetet samt tillräckliga riktlinjer och rutiner?
Arbetet i verksamheterna


Erbjuds rimliga insatser till våldsutsatta i nära relation, barn som bevittnat våld samt
våldsutövande närstående?
 Finns personal med adekvat erfarenhet och kompetens?
 Sker förhandsbedömning och utredning på ett rättssäkert vis?
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Inleds alltid utredning av barnets situation vid uppgift om att de kan ha bevittnat våld?

Kontroll


Har socialnämnden en tillräcklig kontroll inom området?

Granskningen omfattar såväl vuxna som barn.
2.3. Revisionskriterier
I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:



Socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer.

2.4. Genomförande
Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Intervjuer har skett
med enhetschef IFO, gruppledare (socialsekreterare) för barn och unga och ytterligare två
socialsekreterare. Ett stickprov bestående av 3 utredningar med misstänkt våldsutövning har
granskats avseende utredningens rättssäkerhet. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att
sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd september-november 2020.
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3. Granskningsresultat
3.1. Styrning av verksamheten
3.1.1. Mål för att minska våld i hemmet
Socialnämnden har under år 2014 antagit en handlingsplan för arbetet med hot, våld och
andra övergrepp i nära relation/våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. I handlingsplanen har nämnden fastställt 3 övergripande mål för arbetet:


Socialnämnden ska systematiskt identifiera och motverka förekomsten av våld i nära
relation, mäns våld mot kvinnor ska upphöra i Arvidsjaurs kommun.



Socialnämnden ska särskilt beakta behovet av stöd och hjälp för de som utövar våld i
nära relationer samt till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.



Socialnämnden ska säkerställa att rätt insatser kan erbjudas till de som utövar våld i
nära relationer samt till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

De övergripande målen innebär att alla medarbetare i socialnämndens verksamheter ska ha
kunskap om och systematiskt förebygga, identifiera och dokumentera våld i nära relationer. I
handlingsplanen står det att målen bygger på regeringens nationella jämställdhetsmål, aktuell lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd.
Handlingsplanen innehåller även mer specifika mål för följande områden:
 Information
 Kartläggning
 Samverkan
Målen handlar om att inMålen handlar om att geMålen handlar om att uppformation ska vara tillgängnomföra en årlig kartläggrätta strukturer för en fungelig.
ning och att insatserna ska
rande extern samverkan.
motsvara behoven.
 Samordning
 Rutiner
 Insatser
Målen handlar om att säker- Målen handlar om att ta
Målen handlar om att insatställa att det finns ändmåfram rutiner för olika moser årligen ska analyseras,
lenliga interna nätverk och
ment i arbetet (t.ex. förebyg- kvalitetssäkras och erbjudas
rutiner för samordning av ar- gande, utredning, handlägg- efter behov.
betet.
ning och dokumentation).
 Kompetensutveckling
 Uppföljning och utvärdering
Målen specificerar att det ska finnas kompe- Målen handlar om att uppföljning och utvärtent personal och att all personal ska delta i dering av arbetet ska ske kontinuerligt.
minst en kompetenshöjande insats per år.
Varje år ska en rapport om arbetet med
våldsutsatta sammanställas och rapporteras
till nämnd.
I handlingsplanen finns en kortare beskrivning av hur verksamheten ska arbeta med respektive mål.
Vid intervju med representanter i verksamheten framgår att kännedomen om handlingsplanen är låg. Flertalet av de intervjuade hade inte kännedom om planen fast de arbetat i verksamheten under en längre tid.
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3.1.2. Behov och planering av arbetet
Nulägesanalys
I handlingsplanen står det att socialnämnden årligen ska genomföra en kartläggning av omfattningen av våld i nära relationer. Kartläggningen ska ge svar på behovet av insatser för
våldsutsatta i kommunen. Kartläggningen ska också enligt handlingsplan utgöra underlag för
planering av kompetensbehov, personaltäthet och behov av samverkan med andra aktörer. I
handlingsplan står det att kartläggning ska genomförs enligt framtagen rutin.
Vår granskning visar att det inte finns någon rutin för kartläggning och att det inte har genomförts någon nulägesanalys av vilka behov som finns i kommunen. Enligt intervju med enhetschef för IFO får dem viss statistik från polisen om anmälda våldsbrott. Enhetschef beskriver
att kontakten med polisen är god och att de samverkar i flera ärenden. Enhetschef har en
känsla av att mörkertalet av våldsutsatta i kommunen är stort.
Riktlinjer och rutiner
Handlingsplanen från 2014 specificerar att socialtjänstens personal i sitt arbete ska beakta
aktuella lagar genom att använda kunskap från forskning och praktik för att möta den behövandes behov av hjälp. Handlingsplanen tydliggör att det kräver att det finns välutvecklade
och implementerade rutiner för arbetet. Dessa ska revideras årligen. De rutiner som nämns i
handlingsplanen är följande:











Rutiner för hur våld i nära relation ska uppmärksammas/hanteras
Rutin för att ställa frågor om våld i förebyggande syfte samt vid misstanke om våld
Rutin för handläggning av ansökan från våldsutsatt
Rutin för utredning med anledning av våld
Rutin för dokumentation av förekomst av våld
Rutin för att vid förekomst av våld särskilt uppmärksamma och utreda barnens situation och deras behov av stöd
Rutiner för familjerättens arbete i familjer där våld förekommer
Rutin för risk- och farlighetsbedömning
Rutin för polisanmälan vid våld och övergrepp
Rutin för bevarande av skyddade personuppgifter

I vår granskning framkommer att ingen av ovanstående rutiner finns dokumenterade i verksamheten.
Enligt intervju pågår ett arbete med att ta fram ett ledningssystem innehållande rutiner för arbetet. Det finns dock i dagsläget inga färdiga rutiner att implementera i arbetet. För närvarande håller kommunen på att upphandla ett systemstöd för ledningssystemet. Upphandlingen beräknas vara klar i början av 2021.
3.2. Arbetet i verksamheten
3.2.1. Förhandsbedömning och utredning
Förhandsbedömning
I intervju med socialsekreterare framkommer att verksamheten själva har uppmärksammat
felaktigheter i hanteringen av förhandsbedömningar för anmälningar som kommit in under
perioden år 2016-2019. Vid genomgång av verksamhetssystemet uppmärksammades att det
finns flera anmälningar som ligger kvar som öppna aktualiseringar. Dessa kan inte avslutas
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eftersom det inte går att fatta beslut om en utredning ska inledas eller inte då förhandsbedömningarna är bristfälligt dokumenterade. Vissa förhandsbedömningar saknar helt dokumentation. Verksamheten har själva gjort en sammanställning av de anmälningar från år
2016 – 2019 som ligger öppna med bristfälliga förhandsbedömningar.
Socialsekreterare som uppmärksammat bristerna hade förberett en sammanställning som
skulle presenteras för det sociala utskottet. Den ursprungliga sammanställningen bestod av
95 anmälningar med bristfälligt dokumenterade och icke-avslutade förhandsbedömningar.
Enhetschef för IFO gick dock in i systemet och gallrade samt avslutade 41 av anmälningarna
i listan. Det innebär att den dokumentation som fanns inte längre finns kvar. Vidare gallrades
9 anmälningar utan att avslutas, dessa flyttades till en slaskpärm.
Det innebär att 50 anmälningar felaktigt gallrats utan något beslut om en utredning ska inledas. Resterande anmälningar ligger kvar i systemen med bristfälligt dokumenterade förhandsbedömningar, vilket gör att det inte går att avgöra om utredning ska inledas.
Det handlar om flertalet allvarliga anmälningar om att barn kan fara illa men det går inte utifrån dokumentationen avgöra hur många av anmälningarna som handlar om våld i nära relation.
Enligt intervju har enhetschefen utifrån sin kännedom kring respektive situation gjort bedömningen att utredning ej behöver inledas för de 41 anmälningar som avslutats. För de 9 anmälningar som gallrades till slaskpärm bedömde enhetschef att det inte fanns tillräckligt med
information för att göra en bedömning om utredning ska inledas eller ej. Anmälningarna gallrades då de tidsmässigt borde ha handlagts tidigare och inte legat som öppna aktualiseringar.
För att åtgärda den bristfälliga hanteringen framgent har verksamheten utsett en gruppledare
med ansvar för att hantera eller fördela ut inkomna orosanmälningar för förhandsbedömning.
Enligt gruppledare hanteras samtliga anmälningar som kommer in i dagsläget skyndsamt.
Stickprov av utredningar
För att kontrollera rättssäkerheten i genomförda utredningar har vi stickprovsgranskat 2 vuxenutredningar och 1 barnutredning. De kontrollpunkter som använts är hämtade från Inspektionen för vård och omsorgs granskning av kommuners arbete med våld i nära relationer,
2018. Kontrollpunkterna utgår från Socialstyrelsens föreskrifter.
Kontrollpunkt

Person 1
Ung kvinna med våldsutövande make.

Person 2
Äldre kvinna som känner sig hotad.

Har utredningen bedrivits
skyndsamt?
Framgår följande i utredningen?
-motivering för att inleda
utredning?
- behov av stöd och hjälp
akut
- Våldets karaktär och omfattning
- Våldets konsekvenser för
den våldsutsatta

Kommentar: Hennes nuvarande fysiska och psykiska
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hälsa framgår, men inte vad
våldet haft för övriga konsekvenser.

Kommentar: Hennes nuvarande
fysiska och psykiska hälsa framgår, men inte vad våldet haft för
övriga konsekvenser.

- Hur den våldsutsatta hanterar sin situation
- Hur den våldsutsattas
nätverk ser ut

Kommentar: Det framgår
vilka hon bor med i dagsläget
men det har inte skett någon
kartläggning av hela hennes
nätverk.

- Om den våldsutsatta behöver stöd i sitt föräldraskap,
- Behovet av stöd och hjälp
på både kort och lång sikt

Ej tillämplig

Har bedömning av risken
för ytterligare våld gjorts?
Har en standardiserad riskbedömning använts

Ej tillämplig då ingen riskbedömning gjorts.

= ingen eller oväsentlig avvikelse,

= viss avvikelse,

Ej tillämplig då ingen riskbedömning gjorts.

= väsentlig avvikelse

I ovan tabell framgår att det finns vissa brister i stickprovsgranskade utredningar. I båda fall
saknas en dokumenterad riskbedömning av om den utsatte kan utsättas för ytterligare våld.
Nedan har vi stickprovsgranskat ett ärende gällande ett barn som uttalat blivit utsatt för våld.
Kontrollpunkt

Person 3
Barn som uttalat att hen utsätts för våld hemma

Har utredning inletts efter uppgifter om att barn utsatts för våld?
Har utredning avlutats inom 4 månader?
Framgår följande av utredningen?
- Barnets behov av stöd och hjälp
akut
- Våldets karaktär och omfattning

- Våldets påverkan på barnet och
dess relation till föräldrarna

Kommentar: Inget våld förekommer enligt utredning.
Ej tillämplig

- Barnets egen uppfattning om våldet
Kommentar: Barnets uppfattning om det påstådda våldet.
- Föräldrarnas uppfattning om våldets konsekvenser för barnet
Kommentar: Föräldrarnas uppfattning om det påstådda våldet.
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- Barnets behov av stöd och hjälp
på både kort och lång sikt
Har bedömning av risken för att
barnet kan utsättas för eller bevittna ytterligare våld gjorts?
Har någon standardiserad bedömningsmetod använts vid riskbedömningen?
= ingen eller oväsentlig avvikelse,

Kommentar: Inget behov av stöd från soc
Ej tillämplig

Ej tillämplig

= viss avvikelse,

= väsentlig avvikelse

I ovan stickprov av barnutredning framgår inga väsentliga brister. Då utredaren har bedömt
att inget våld förekommer blir delar av stickprovets kontrollpunkter ”Ej tillämpliga”. Barnet har
erbjudits flera tillfällen att berätta att det förekommer våld. Utredning genomfördes enligt modellen Barns behov i centrum (BBIC).
3.2.2. Insatser och personal
Enligt handlingsplan ska det årligen genomföras en sammanställning och utvärdering av insatser i form av service eller bistånd. Vår granskning visar att någon sådan sammanställning
inte har genomförts.
Insatserna som erbjuds till våldsutsatta är enligt intervjuade främst stöd och samtal med socialsekreterare och hemterapeut. Hemterapeut har dock inte utbildning mot just våldsutövning.
De har även beviljat en familjehemsplacering, bistånd till byte av bostad eller flytt. Vidare har
de för våldsutsatta föräldrar erbjudit avlastning i form av kontaktfamilj och genom samverkan
med förskolan möjlighet till barnomsorg på kvällar och helger. I kommunen finns även en ideell kvinnojour som kommunen har god kontakt med.
Socialsekreterare som arbetar med barn och unga upplever att det inte finns några relevanta
insatser att erbjuda. Efter utredning kan de ibland erbjuda öppenvårdsinsatser i andra kommuner, exempelvis trappanmodellen1. Det skapar problem då en del barn och vårdnadshavarna tackar nej till insatser p.g.a. att de erbjuds i andra kommuner. Socialsekreterare vill
kunna erbjuda stöd enligt trappan på plats i kommunen och är i kontakt med Länsstyrelsen
för att se om de kan anordna en utbildning.
Verksamheten upplever att de möter våldsutövare i väldigt liten omfattning och anser sig inte
ha insatser att erbjuda till dem. De är dock medvetna om sin skyldighet att erbjuda stödinsatser även till våldsutövare.
3.3. Nämndens kontroll och uppföljning
I nämndens Handlingsplan för våld i nära relationer står det att uppföljning av socialtjänstens
arbete med våld i nära relationer ska ske kontinuerligt och att en skriftlig rapport ska upprättas
till nämnden årligen.
I nämndens protokoll från december 2019 framgår att nämnden fått en muntlig uppföljning av
handlingsplanen av enhetschef för IFO. Av protokoll framgår att den information som lämnades

1

Trappan är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj. Den utvecklades av
Rädda Barnen i slutet av 1990-talet.
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var att handlingsplanen har följts förutom kartläggningsdelen. Det beskrivs också att rutiner för
dokumentation behöver förbättras.
Enligt nämndens protokoll hanterar IFO 3-4 våldsrelaterade ärenden per år. Ärenden beskrivs
som tidskrävande och att det ofta finns ett behov av att lämna orten för de drabbade. Samverkan med hälso- och sjukvården, polis och kvinnojouren i Arvidsjaur beskrivs fungera bra. Enligt
information finns inget behov av att revidera handlingsplanen.
Nämnden har inte beslutat om några åtgärder utifrån uppföljningen.
I övrigt har nämnden inte följt upp arbetet med våld i nära relationer något ytterligare.
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4. Sammanfattande bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden inte arbetar på ett ändamålsenligt sätt
med att förebygga våld i hemmet samt utreda och ge insatser i de fall detta förekommit.
Vår bedömning grundar sig på följande:
Revisionsfråga

Bedömning

Finns tydliga mål för arbetet
Ja, handlingsplanen innehåller övergripande mål för arbetet
med våld i hemmet?
och flera mål för viktiga delar i arbetet (t.ex. kartläggning).
Däremot är inte handlingsplanen känd i verksamheten och
det bedrivs inget faktiskt arbete utifrån handlingsplanen.
Finns en nulägesanalys av
vilka behov som finns i kommunen? Svarar i så fall utbudet och insatserna mot behoven?

Nej, det finns ingen nulägesanalys och det genomförs ingen
kartläggning av behoven i kommunen. Verksamheten misstänker att mörkertalet är stort.
Eftersom det inte genomförts någon nulägesanalys kan vi
inte bedöma om utbudet och insatser motsvarar behoven i
kommunen.

Finns en tillräcklig planering Nej, handlingsplanen från år 2014 specificerar flertalet rutiför arbetet samt tillräckliga ner som ska tas fram. Vår granskning visar att samtliga av
riktlinjer och rutiner?
dessa rutiner fortfarande saknas. Då det saknas en nulägesanalys saknas även grunder för planering av arbetet utifrån behov.
Erbjuds rimliga insatser till Nej. Det är flera insatser som bara kan erbjudas i andra
våldsutsatta i nära relation, kommuner, vilket enligt verksamheten resulterar i att flera
barn som bevittnat våld samt familjer tackar nej till stöd. De stödinsatser som erbjuds är
våldsutövande närstående?
generella och inte enligt speciellt utvecklade metoder för
möten med våldsutsatta. Vidare erbjuds inga stödinsatser
till den våldsutövande.
Finns personal med adekvat Delvis. Det är socialsekreterare som utreder ärenden och
erfarenhet och kompetens?
även svarar för stora delar av stödinsatserna tillsammans
med hemterapeut. Dock saknas spetskompetens mot just
utredning och insatser för våld i nära relation. För att kunna
erbjuda stöd i form av ”trappan” behövs att socialsekreterare går utbildning. I handlingsplanen står att kartläggning
av våldet i kommunen ska vara underlag för kompetensbehov. Eftersom det inte genomförts någon kartläggning saknas det tänkta underlaget för att bedöma kompetensbehovet.
Sker förhandsbedömning och Nej, flertalet förhandsbedömningar har inte dokumenterats
utredning på ett rättssäkert på korrekt sätt och vissa saknar helt dokumentation. I vårt
vis?
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Inleds alltid utredning av barnets situation vid uppgift om
att de kan ha bevittnat våld?

Har socialnämnden en tillräcklig kontroll inom området?

stickprov av utredningar har vi även noterat vissa brister,
tex att riskbedömning inte genomförs.
Nej, vi kan inte bekräfta att det alltid inleds en utredning. I
den lista som verksamheten själva tagit fram med bristfälligt
dokumenterade förhandsbedömningar finns anmälningar
om att barn kan ha bevittnat våld. Men eftersom det saknas
dokumentation kan vi inte bedöma om en utredning har inletts efter förhandsbedömning. Vidare ska utredning inledas
direkt utan förhandsbedömning när de handlar om risk för
att barn utsätts för våld. Det är en lagstadgad skyldighet.
Nej. Nämnden har inte följt upp verksamheten i en skriftlig
rapport i enlighet med handlingsplanen. Vidare har det inte
skett någon kartläggning av våldet i kommunen, vilket gör
att nämnden inte vet hur stort behovet av stöd är i kommunen. Tjänstemän utrycker i intervju misstanke om ett stort
mörkertal i kommunen.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi socialnämnden att:


Upprätta skriftliga rutiner och checklistor/mallar för handläggning av ärenden avseende våld i nära relation
 Utreda vad som felat i hanteringen av anmälningar och förhandsbedömningar och säkerställa att berörda individer fått/får hjälp.
 Med utgångspunkt från en kartläggning och nulägesanalys utreda behovet av insatser och göra dem tillgängliga för de behövande.
 Tillse kompetensutveckling utifrån de behov som framkommer av ovan nämnda kartläggning och nulägesanalys

Arvidsjaur den 20 november 2020

David Larsson
Verksamhetsrevisor, EY

Linda Marklund
Certifierad kommunal yrkesrevisor, EY
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Bilaga 1: Källförteckning
Intervjuade funktioner:


Enhetschef IFO



Gruppledare barn och unga, Socialsekreterare



Socialsekreterare



Socialsekreterare

Dokument:


Handlingsplan för socialnämndens arbete med hot, våld och andra övergrepp i nära relation/våldsutsatta kvinnor oh barn som bevittnar våld.



Tjänsteskrivelse om gamla förhandsbedömningar



Lista med bristfälliga förhandsbedömningar



Redigerad lista med förhandsbedömningar efter gallring



Sammanställning av ärenden (våld i nära relation) januari 2019 – augusti 2020.


Journalakter för 3 ärenden för stickprovsgranskning.
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Våld i hemmet
Arvidsjaurs kommun 2020

Styrning
• Handlingsplan från 2014


Kartläggning
 Samverkan
Målen handlar om att
Målen handlar om att upprätta
genomföra en årlig
strukturer för en fungerande
kartläggning och att insatserna
extern samverkan.
ska motsvara behoven.
 Samordning
 Rutiner
 Insatser
Målen handlar om att
Målen handlar om att ta fram
Målen handlar om att insatser
säkerställa att det finns
rutiner för olika moment i
årligen ska analyseras,
ändmålenliga interna nätverk
arbetet (t.ex. förebyggande,
kvalitetssäkras och erbjudas
och rutiner för samordning av
utredning, handläggning och
efter behov.
arbetet.
dokumentation).
 Kompetensutveckling
 Uppföljning och utvärdering
Målen specificerar att det ska finnas kompetent
Målen handlar om att uppföljning och
personal och att all personal ska delta i minst en utvärdering av arbetet ska ske kontinuerligt.
kompetenshöjande insats per år.
Varje år ska en rapport om arbetet med
våldsutsatta sammanställas och rapporteras till
nämnd.
Information
Målen handlar om att
information ska vara tillgänglig.



• Planen är inte känd i verksamheten och inget faktiskt arbete bedrivs
utifrån planen
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Arbetet i verksamheten
• 95 öppna aktualiseringar i systemet från 2016-2019. (inte bara våld)
• Enhetschef gallrade 50 anmälningar och avslutade 41 av dem.

• Stickprov av 2 vuxenutredningar och 1 barnutredning
• I båda vuxenfall saknas en dokumenterad riskbedömning samt bedömning
av behov av stöd på kort och lång sikt.
• Barnutredning visar inte brister.

• Insatser som erbjuds är främst stöd och samtal
• Hemterapeut har ingen utbildning mot våld i hemmet.
• Trappan kan erbjudas i andra kommuner
• Det saknas insatser till våldsutövarna
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Kontroll och uppföljning
• I Handlingsplan står det att uppföljning av socialtjänstens arbete med
våld i nära relationer ska ske kontinuerligt och att en skriftlig rapport
ska upprättas till nämnden årligen.

• Muntlig uppföljning december 2019 av enhetschef. Enligt protokoll så
har handlingsplanen följts bortsett från kartläggningen.
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Sammanfattande bedömning

• Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden inte arbetar
på ett ändamålsenligt sätt med att förebygga våld i hemmet samt
utreda och ge insatser i de fall detta förekommit
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