
Revisjonsrapport / 2013
Genomford på uppdrag av revisorevna
September/oktober 2013

Haninge kommun
Granskning av stod till våldsutsatta kvinnor
och barn som bevittnat våld

.~~
i ~~ i-i ~i, ! ~ ~

•
..

'~ o , ✓~'; ~.~ ~/ ~ ~ ~` mei'I" / ̀~ ~-

~~ :~1,1 1.

~ 1__I

=~ ERNST &YOUNG
Qualityln Everything We Do



J ERNST& YouNc
Qualifyln Everything We Do

Innehåll

1. Sammanfattning ..........................................................................................................3

2. Inledning ...................................................................................................................... 3
2.1. Bakgrund .................................................................................................................4
2.2. Syfte och avgr~nsning .............................................................................................4
2.3. Revisionsfrågor ........................................................................................................4
2.4. Revisionskriterier ..................................................................................................... 4
2.5. Metod .......................................................................................................................4

3. Styrning .......................................................................................................................5
3.1. Nationella styrdokument ...........................................................................................5
3.2. Lokala styrdokument ................................................................................................6

4. Arbetet med våldsutsatta ........................................................................................... 6
4.1. Organisation .............................................................~----..........................................6
4.2. Socialstyrelsens tillsyn .............................................................................................7
4.3. Olika former av stod .................................................................................................7
4.4. ~rendehandl~ggning ................................................................................................9
4.5. Uppfoljning .............................................................................................................10
4.6. Samverkan ............................................................................................................11

5. Bedomning ................................................................................................................12
5.1. Svar på revisionsfrågorna ......................................................................................12
5.2. Bedomning ............................................................................................................14

Kållforteckning...................................................................................................................15

2



J► ERNST & YouNc
Qualityln Everything We Do

1. Sammanfattning

Ernst &Young har på uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Haninge kommun
granskat om socialn~mnden haren ~ndamålsenlig styrning och uppfoljning av arbetet kring
våldsutsatta kvinnor och barn samt om de erbjuder det stod som Jagen krever.

Granskningen visar att arbetet med våld i nyra relationer har utgått ifrån en tydlig
ansvarsfordelning mellan sektioner inom socialforvaltningen. Kvalitetschefen har ansvarat for
den strategiska ledningen av arbetet mot våld i Håra relationer under socialchefen.
Samordnare i våld i nyra relationer har ansvaret for samordning av det operative arbetet.
Inom kommunen finns totsar som har specialkompetens inom området våld i nyra relationer
och som stodjer andra handlåggare vid behov. Gentrala funktioner som kvalitetschef och
samordnare i våld i nyra relationer forsvinner dock vid omorganiseringen av
socialforvaltningen.

Nemnden har en handlingsplan for stodet kring våld i nyra relationer innehållande mål for
handl~ggning av girenden, uppfoljning, information samt kartl~ggning av omfattningen av våld
i nyra relationer. Någon kartl~ggning om forekomsten av våld i Håra relationer har finte
genomforts. Det saknes kunskap om morkertal och hur utvecklingen ser ut over tiden. Det
saknes given framtegna nyckeltal och kriterier for att folja upp våld i nyra relationer på
individnivå och en systematisk uppfoljning av insatsernas effekter.

Kommunen erbjuder finsatser i form av skyddat boende och samtalsstod individuellt och/eller
i grupp. Stod till barn och unge ges utifrån samtalsmodellen Trappen. Det finns både
mamma- och pappagrupper som behandlar våldsproblematik. Socialsekreterarna fungerer
som stodkontakt vid polisanm~lan eller råttegång och h~nvisar hjålpsokande vidare efter
behov som exempelvis till budget- och skuldrådgivning. Kvinnor som utsetts for våld i Håra
relationer hånvisas till den ordinarie bostedsmarknaden efter skyddat boende. Inom
kommunen finns jourverksamhet vid Haninge Kvinnojour.

Nemnden samarbetar med frivillighetsorganisationer och parternas åtaganden tydliggors
genom samverkansavtal. Samverken med foreninger och andra myndigheter har bland ennat
skett inom ramen for EU-projektet "No More Violence". Enligt intervjuede representanter for
Polisen vid Sodertorn och Haninge kvinnojour fungerer samverken bra.

Vår samlede bedomning ~r att socialn~mnden bedriver ett omfattande arbete for att erbjuda
stod till våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld. Idag saknes dock en overgripande
bild av forekomsten av våld i kommunen. Uppfoljningen bor storkas genom uppråttande av
nyckeltal for insatsernas effekter och kostnader. Det ~r viktigt att nemnden forvaltar den
samverken som byggts upp med foreninger och myndigheter. Vidare att en fortsatt tydlig
ansvarsfordelning såkerst~lls ner Gentrala funktioner forsvinner i samband med
omorganiseringen av socialforvaltningen.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund

Våld i nyra relationer ~r ett alivarligt samhållsproblem och utgor ett hot mot m~nniskors hylsa
och v~lbefinnande. Att hjelpa våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld år
kommunernas skyldighet, som dock ofta forlitar sig på ideella foreningars arbete. Socialsty-
relsen har i allmånna råd uttalat en inriktning for hur den kommunala verksamheten bor ta i
frågan om våld i nyra relationer.

2.2. Syfte och avgrensning

Granskningens overgripande syfte ~r att granska om socialnåmnden haren åndamålsenlig
styrning och uppfoljning av arbetet kring våldsutsatta kvinnor och barn samt om de erbjuder
det stod som Jagen krever.

2.3. Revisionsfrågor

Syftet besvaras med hjelp av foljande revisionsfrågor:

~ Gors kartl~ggningar av forekomsten av våld i Håra relationer inom kommunen? Hur ser
utvecklingen ut over tiden? Hur uppskattas morkertalen?

r Hur organiseras arbetet (roller och ansvar) och vilka mål har satts upp?
► Vilken typ av stod erbjuder kommunen? Slussas hjålpsokanden vidare till andra instanser

ex. kontakt med polis, advokat, fortursansokan till bostad, stod till skuldsanering etc?
Finns jourverksamhet inom kommunen?

► Hur bedoms effekterna av verksamheten? Kriterier, nyckeltal, matmetoder, uppfoljning.
~ Hur dras gr~nserna mot frivilligorganisationer uad gåiler t.ex. ansvar for verksamheten?

Vilket stod i form av bidrag ges till frivilligorganisationerna inom området? Utgår dessa
organisationers arbete från dokumenterade riktlinjer som kommunicerats med
kommunen?

Vilka kanaler finns for information till våldsutsatta?
► Sker samverkan internt (med andra forvaltningar) respektive externt (myndigheter,

exempelvis landsting och polis)?
Hur upplever externs aktorer samverken med kommunen? Avser fremst Polisen och
lokala Kvinnojouren.

► Har kommunen bedrivit några s~rskilda projekt inom denne problematik de seneste
åren? L~rdomar från dessa?

2.4. Revisionskriterier

Granskningen genomfors mot bakgrund av socialtj~nstlagen, socialstyrelsens allminna råd
om socialtj~nstens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld samt
kommunens styrdokument, mål och policy for våld i nyra relationer.

2.5. Metod

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har genomforts med
foljande funktioner:

Kvalitetschef
► Samordnare for våld i Håra relationer
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~ Sektionschef vid forsorjningsstod mottegning och ungdom
~ Sektionschef vid utredning barn och unge
► Sektionschef vid utredning vuxna missbruk
~ Sektionschef vid produktion social omsorg
~ Enhetschef mottegning barn och unge

Enhetschef mottegning funktionsneds~ttning, missbruk, vuxna/barn

Kvinnolots vid forsorjningsstod mottegning och ungdom
Budget och skuldrådgivere, kommunstyrelseforvaltningen

► Verksamhetsansvarig vid Haninge kvinnojour
a Polis, kommissarie vid utredningsroteln Sodertorn

Samtlige intervjuede har beretts tillf~lle att faktagranska rapporten.

3. Styrning

3.1. Nationella styrdokument

3.1.1. Socia/tjånst/agen

Av socialtj~nstlagens 5 kap § 11 framgår att kommunen ~r ansvarig for att ge stod till brotts-
offer. Kommunens socialn~mnd ska verka for att både brottsoffret och våldsutovaren får stod
vid behov. Kommunen ska serskilt beakta att kvinnor som ~r eller har varit utsetta for våld
och/eller andra Dvergrepp av n~rstående kan vara i behov av stod och hjelp for att foråndra
sin situation.

Socialn~mnden ska given serskilt beakta att barn som bevittnat våld av n~rstående vuxna
kan vara i behov av stod och hjelp. Vid åtgårder rorande barn ska barnets båsta beaktas.

Enligt legen ska socialn~mnden informere om socialtj~nsten samt erbjuda grupper och
enskilda den hjålp de ~r i behov av. Vidare ska finsatser inom socialtjånsten vara av god
kvalitet enligt 3 kap. § 3.

En utredning ska inledas utan drojsmål om ett girende kan foranleda en åtg~rd. Ner
kånnedom finns om att ett barn kan ha bevittnat våld ska det genast gores en bedomning om
barnets behov av omedelbart skydd.

3.1.2. Socialstyrelsens al/månna råd om socia/n~mndens arbete med våldsutsatta
kvinnor samt barn som bevittnat våld

Av Socialstyrelsens allmånna råd om socialn~mndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt
barn som bevittnat våld (SOSFS 2009:22) framgår att socialnåmnden bor ta fram en hand-
lingsplan for arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Arbetet ska utfo-
ras av personal med I~mplig utbildning och erFarenhet. I alla typer av årenden som ror en
våldsutsatt kvinna bor socialn~mnden bland ennat utreda:

r Vilket behov kvinnen har av stod och skut hjelp
► Våldets karaktår och omfattning
► Risken for att kvinnen kommer att uts~ttas for ytterligere våld

Hur kvinnens notverk ser ut
► Vilket behov kvinnen har av stod och hjelp på kort och lång sikt
► Om något barn har bevittnat våldet
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Utredning bor inledas utan drojsmål. De finsatser som kommunen bor erbjuda år tillf~lligt
boende, råd och stod, kontaktperson samt ekonomiskt bistånd.

fall dir barn bevittnat våldet bor socialn~mnden skyndsamt gora en forhandsbedomning om
en utredning om barnets behov bor inledas.

3.2. Lokala styrdokument

3.2.1. Policy for vå/d i nyra re/ationer

Haninge kommuns policy for våld i nyra relationer år antagen av kommunstyrelsen maj 2011.
Policyn ~r vågledande for nemnder och forvaltningar vid verksamhetsplanering och bor
redovisas i n~mndernas mål och budgetdokument.

Kommunen ska aktivt utveckla samverkan internt och externt samt bygga en hållbar
vårdkedja for våldsutsatta personer och barn som utsatts for eller bevittnat våld. Kommunens
stod till våldsutsatta ska vara av god kvalitet och bygga på forebyggende och tidiga finsatser.
Våldsutsatta ska skyndsamt erbjudas stod, råd och behandling. Det ska ske ett kontinuerligt
I~rande på området våld i nyra relationer for medarbetare i kommunen.

3.2.2. Socialforvaltningen aktivitetsplan

socialforvaltningens aktivitetsplan 2013 framkommer att samverkansavtal med lokala
foreninger och andra myndigheter ska tas fram for arbetet mot våld i nyra relationer.
Medarbetare ska utbildas i risk- och bedomningsinstrumentet FREDA samt en utvurdering av
EU-projekt "No more domestic violence" ska genomforas.

a. Arbetet med våldsutsatta i Haninge kommun

4.1. Organisation

Stodet till våldsutsatta organiseres vid ett flertal enheter inom sektionerna Arbete och
forsorjning, Mottegning och myndighet samt Produktion inom socialforvaltningen. Stodet
omfattar gruppen våldsutsatta vuxna samt barn som bevittnat våld men åven personer med
missbruk och funktionsneds~ttning.

Inom kommunen finns en kvinnolots, barnlots samt en lots for personer med
funktionsneds~ttning. Det finns given en metodstodjare for arbetet med våldsutsatta kvinnor
med missbruksproblematik samt en manslots som har sin anst~llning vid Manscentrum.
Lotsarna har spetskompetens inom området våld i nyra relationer och stodjer andra
handlåggare vid behov.

Kvalitetschefen ansvarar for den strategiske ledningen av arbetet mot våld i nyra relationer
på socialforvaltningen under socialchefen sedan år 2005. Samordnare i våld i nyra relationer
arbetar strategiskt med frågor kring våld i Håra relationer och har bland ennat drivit ett
tvåårigt EU- projekt i samarbete med Haninges vånorter (se avsnitt 4.6).

En omorganisering av socialforvaltningen pågår vid tiden for granskningen. Tj~nsterna for
kvalitetschefen och samordnare for våld i nyra relationer upphor till hosten.

Aldrenåmnden ansvarar for stodinsatser till personer over 65 år.
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4.1.1. Handlingsplan for våld i Håra relationer

På uppdrag av forvaltningsledningen har Socialforvaltningen iapril 2012 tagit fram en
handlingsplan for våld i nyra relationer

handlingsplanen framkommer att våldsutsatta personer ska kontaktes på ett I~mpligt sitt
och en riskbedomning om den våldsutsattes behov av skydd ska gores. Vid skyddat boende
ska en bedomning ske utifrån den våldsutsattes skyddsbehov samt andra socials
omståndigheter. Serskild hånsyn bor tas till den enskildes rått till ekonomiskt bistånd.

Enligt handlingsplanen ska socialforvaltningen årligen fora statistik over ental personer som
~r utsetta for våld i nyra relationer, ental barn ach unge som varit utsetta eller upplevt våld,
ental våldsutovande personer som socialforvaltningen har kontakt med samt finsatser som
erbjudits.

Information till allmånheten ska finnes på kommunens hemsida samt på strategiske stållen i
kommunen. Medarbetare i forvaltningen ska regelbundet erbjudas kompetenshojande
finsatser om våld i Håra relationer.

4.2. Socialstyrelsens tillsyn

Socialstyrelsen genomforde tillsyn av kommunens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn
som bevittnat våld under januari 2013.

tilisynen framkom att socialnåmnden vid tiden for granskningen saknede rutiner for
handlåggning och hur utredning av kvinnors behov av stod och skydd skall genomforas och
dokumenteres. Tillsynen visade åven att foråldrar erbjudits serviceinsatserfrgimfor
biståndsbedomda finsatser under pågående utredning. Behovet av att forbåttra analys och
uppfoljning av insatsernas kvalitet lyftes fram. Detta given for verksamheter som overlåmnats
till andra verksamhetsutovare som kvinnojourer.

4.3. Olika former av stod

Kommunen erbjuder en rad finsatser till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld men
given till våldsutovare samt familjer i behov av stod. Kontakt med socialtjånsten sker genom
andra myndigheter, en polisanmålan eller att personen sj~ly soker hjålp. Anm~lan kan åven
komma från forskole och skola eller anhoriga.

De biståndsbedomda finsatser som socialtj~nsten erbjuder ~r skyddat boende och samtals-
stod. Socialsekreterarna fungerer åven som stodkontakt vid exempelvis polisanm~lan eller
råtteg~ng.

Skyddat boende Skyddat boende beviljas som finsats till
kvinnor i behov av skydd efter bedomning av
hot och risker.

Stegen Samtalsmodell for individuellt stod och
bearbetning av upplevelse av våld i nyra
relationer genom 10 treffar, oaysett om man
~r våldsutovare eller år våldsutsatt.

Trappen Samtalsmodell anpassad till barn 4-16 år
som upplevt våld i familjen. Metoden ~r
utvecklad av Rådde barnen. Barnen får stod
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genom 3-5 samtal att rekonstruere och
bearbeta vad de har varit med om.

Kvinnor med barn Grupptr~ffar vid 8 tillf~llen for kvinnor med
barn som utgår ifrån olika teman om våldets
konsekvenser.

Pappagrupp Gruppverksamhet for min som vill arbeta
med sin roll som pappa. Månnen erbjuds 10
treffar som bland ennat tar upp sitt/alternativ
att hentere konflikter.

Haninges barn- och tonårsgrupper
(Hanba)

Hanba vinder sig forst och fremst till barn
som gått i Trappansamtal. Grupptr~ffar sker
en gång i veckan 10 ggr med 4-8 barn i
åldrarna 7-12 år eller 13-17år.

Familjer kan genom socialtj~nsten remitteres till familjebehandlare. Barnr~ttcentrum i
Handeln samlar olika kompetenser som socialtj~nst, polis, åklagare, barnmedicin och
barnpsykiatri for krisstod till barn som utsetts for våld eller dvergrepp.

Vid den ideelle foreningen Manscentrum erbjuds mån, som ~r offer for våld eller
våldsutovare, stod och hjelp av manslotsen.

4.3.1. Tillgånglighet och boende

Inom kommunen finns Haninge kvinnojour verksamt, som åren extern utforare, som
erbjuder skyddat boende till våldsutsatta kvinnor. Haninge kvinnojour tar emot kvinnor mellan
08:00 till 18:00 och har åtte platser tillg~ngliga. Enligt verksamhetsansvarig inom den
verksamheten ~r platserna oftast utnyttjade.

Placering vid skyddat boende sker till olika kvinnojourer i Stockholmsområdet utifrån
kvinnens skyddsbehov och i mån av plats. En placering inom kommunens grenser ~r finte
alltid I~mpligt utifrån den hotbild som omger kvinnen, verfor placering åven kan ske i andra
kommuner.

Utanfor kvinnojourernas oppettider ansvarar kommunens socialjour for placeringar av
kvinnor till ett skyddat boende. Kvinnorna kan erbjudas overnattning på hotell tills en
placering på skyddat boende mojliggors nista dag, enligt kvinnolotsen, då ovriga instanser
inom kommunen har ordinarie oppettider.

Kvinnorna h~nvisas till den ordinarie bostedsmarknaden efter skyddat boende. Haninge har
ingen kommunal bostadsformedling. Det har tidigare funnits en I~genhet for delet boende
men den gemensamma boendeformen uppges finte ha fungerat. Kommunen arbetar med
"kvarsittning" genom att våldsutovaren får flytta från lågenheten i girenden det ~r mojligt,
enligt sektionschefen for forsorjningsstod mottegning och ungdom.

Det finns en bostadsgrupp inom kommunen som genomfor prioriteringar av plateringar till
kommunens cirka 125 I~genheter. Bostedsgruppen arbetar med personer som omfattes av
socialtj~nstlagen men det år fremst barnperspektivet som ~r avgorande for hjålp till boende.
Gruppen består av representanter från forvaltningens olika enheter.
Det finns en boendekedja for kvinnor med missbrukarproblematik.
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4.3.2. Skuldsanering

Kommunen ~r skyldig att tillhandahålla budget- och skuldrådgivning till boende i kommunen.
Personer som ~r i behov av råd och stod i sin ekonomi hånvisas till kommunens budget- och
skuldrådgivere, enligt kvinnolotsen.

Budget- och skuldrådgiveren kartligger tillsammans med den skuldsetta hur den
ekonomiska situationen ser ut och tar fram en plan for bland ennat avbetalningar. Vid behov
kan budget- och skuldrådgiveren åven hjelpa till med ansokan om skuldsanering hos
Kronofogdemyndigheten.

Kommunens skuldrådgivning sorterer under kommunstyrelseforvaltningen.

4.3.3. Information till vå/dsutsatta

Det finns framtegna broschyrer om stodinsatser samt affischer om våld i nyra relationer vika
placerats strategiskt i offentlige lokaler i kommunen.

På kommunens hemsida finns information om våld i nyra relationer som riktar sig till
våldsutsatta, våldsutovare och till anhoriga. Av informationen framkommer var den
hj~lpsokande ska vånda sig vid behov av stod och skydd. Det finns given uppgifter om vilket
stod kommunen erbjuder. Personer kan åven I~nkas vidare till andra myndigheter och
foreninger från hemsidan som exempelvis kvinnofridslinjer eller Manscentrum i Haninge.
Informationen på hemsidan uppdateras kontinuerligt i samråd med lotsarna, enligt
samordnaren i våld i nyra relationer.

På hemsidan finns given information om skuldrådgivning hos kommunens budget- och
skuldrådgivere.

Hemsidan ska ses over for att allmånheten ska kunna ta del av informationen, åven som
I~ttl~st, enligt sektionschefen for produktion av social omsorg.

4.4. Årendehandl~ggning

Kvinnolotsen handligger i regel samtlige girenden som ror kvinnor mellan 18 och 65 år som
utsetts for våld. Om kvinnen har barn kontaktes mottegningen for barn och unge som
ansvarar for att en forhandsbedomning om utredning av barnets situation inleds.
Forhandsbedomningen genomfors skyndsamt inom två veckor och st~llning tas till om barnet
år i behov av skut skydd. Vid beslut om utredning overfors rendet till enheten for utredning
genom ett gemensamt overforingsmote, enligt enhetschefen mottegning barn och unge.

Riktlinjerna for utredning om biståndsbedomda finsatser har setts over efter socialstyrelsens
tillsyn. Utredning inleds efter fem treffar med den stodsokande enligt sektionschefen for
produktion socialt omsorg.

Utredning av våldsutsatta kvinnors behov utgår ifrån rubrikerna om kvinnens bakgrund,
nuvarande situation, skyddsbedomning, familjesituation, arbete och syssels~ttning, bostad,
hylsa och ekonomi. Genom dessa rubriker inh~mtas uppgifter om våldet karakter och
omfattning, risken for att kvinnen utsetts for ytterligere våld, hur kvinnens notverk ser ut samt
behovet av stod på kort och lång sikt i enlighet med socialstyrelsens allminna råd (SOFSF
2008:22). Dokumentationen skulle dock underlåttas om rubriks~ttningen hede en bittre
samstemmighet med socialstyrelsens allmånna råd (SOFSF 2008:22), enligt kvinnolotsen.
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Målet med insatserna ~r att oka kunskapen om våld, att få den enskilda att forstå
konsekvensevna samt formedla hopp och att den enskilda har ritt till ett liv utan våld, enligt
sektionschefen for produktion av social omsorg.

Socialsekreterarna har ett uppfoljningsansvar eftev ayslutad finsats. Enligt handlingsplanen
for Håra relationer ska uppfoljning av finsatser ske inom sex månader med den enskildes
godk~nnande. Uppfoljning sker i regel några månader efter ayslutad finsats genom samtal,
enligt intervjuade.

4.4.1. Utbildning

Kunskapen kring våld i nyra relationer ~r storre idag ~n for några år sedan enligt
kvinnolotsen. Utbildning har bland annat erbjudits i riskbedomningsinstrumenten SAØ och
Patriark, hedersrelaterat våld samt Alternativ till våld (ATV). Kompetenshojande finsatser
utifrån dessa utbildningar har dock finte erbjudits kvinnolotsen enligt uppgift.
Socialsekreterarna som arbetar med barn har fått kompetenshojande finsatser i
anknytningsteori och Signs of safety. Derutover har det anordnats workshops i olika teman
inom området våld i nyra relationer och socialforvaltningen deltar given på den utbildning som
I~nsstyrelsen eller socialstyrelsen anordnar.

Socialstyrelsen har given beviljat projektmedel for utbildning av medarbetare inom
bedomningsmetoden FREDA. Metoden syltar till att synliggora våldets karakter samt risken
for fortsatt våld vid bedomning av skydds- och vårdbehov. Myndigheter och foreningar
kommer att informeras om metoden under 2013.

4.5. Uppfoljning

En overgripande kartlåggning om forekomsten av våld i nyra relationer har finte uppråttats av
kommunen. Det saknas således en detaljerad information om utvecklingen over tiden samt
hur morkertalet ser ut inom kommunen. Brottsforbyggande rådets statistik visar dock att
andelen anmålda fall okar nationellt och att våldsutsatta kinner våldsutovaren vilket ses som
en varningssignal enligt kvalitetschefen.

Verksamheten anvender sig av systemstodet Procapita. Foruts~ttningar finns for att
generera och sammanst~lla statistik ur systemen, som utgångspunkt foren helhetsbild
rorande forekomsten av våld i nyra relationer. Det kr~vs dock betydande arbetsinsats enligt
kvalitetschefen inom berord forvaltning. Vid intervjuevna framkom att det systemstod som
anv~nds finte ~r anv~ndarvånligt ner det gyller framtagande av kvalitetssåkrad och fullståndig
statistik, vilket bidragit till att detta finte genomfors på ett tydligt och regelbundet sått.

Det saknes åven framtegna indikatorer for uppfoljning av våld i nyra relationer.
Verksamheten foljer upp kostnader och ental finsatser som exempelvis forsorjningsstod,
utredninger och plateringar i olika boendeformer på overgripande nivå. Det framkommer finte
hur kostnader eller finsatser sammankopplas till forekomsten av våld i nyra relationer.

Derutover sker ingen systematisk uppfoljning av insatsernas effekter, vilket år ett
forb~ttringsområde enligt sektionschefen for produktion av social omsorg.
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4.6. Samverkan

4.6.1. Intern samverkar

Det finns en operativ styrgrupp for strategiske frågor kring våld i nyra relationer som tr~ffas
en gång i månaden. Samordnaren i våld i nåra relationer har varit sammankallande for
motene bestående av samtlige sektionschefer inom socialforvaltningen samt for moten
mellan lotsarna, som tråffats en gång i månaden.

Samverken mellan enheterna uppges fungere bra och underl~ttas av gemensamma lokaler.
Det saknes dock skriftliga samverkansrutiner mellan sektionerna/enheterna med undantag
for enheten mottegning barn och unge.

Verje handl~ggare ansvarar for samverken internt och externt vid kinnedom om att en
person ~r utsatt for våld i nyra relationer. Forsok har gjorts att sammanst~lla en gemensam
lista med kontaktpersoner men i dagslaget ~r kontaktevna personbundna, enligt kvinnolotsen.

Samverken mellan forvaltningar varierer utifrån frågans prioritet hos respektive nemnd.
Samverken med ~Idren~mnden har lett till att en ~Idrelots ska tills~ttas med uppgiften att
forse forvaltningen med okade kurskaper kring våld i nyra relationer. Ett forebyggende
arbete på skotnivå har initierats med utbildningsforvaltningen men samarbetet har uteblivit
enligt kvalitetschefen.

4.6.2. Extern samverken

Samverken sker externt med bland ennat Haninge kvinnojour och polismyndigheten i
Sodertorn. Verksamhetsansvarig vid Haninge Kvinnojour uppger att sumarbete med
kvinnolotsen och socialtj~nsten fungerer mycket bra samt att kommunen given tillhandahåller
god information om vart kvinnorna ska vånda sig vid behov av stod.

Polisens samverken med socialtjånsten uppges fungerer bra och framforallt inom ramen for
Barnråttcentrum dir barnlotsen ~r ett stort stod vid polisforhor, som genomfors med barn
som bevittnat eller utsetts for våld, enligt intervjuad kommissarie vid Polisen.

Haninge kommun driver EU-projektet No More Violence, som ~r ett gr~nsoverskridande
sumarbete mot våld i nyra relationer, med dess vårorter i Danmark, Estland, Finland och
Italien. Projektet har syftet till att lyfta frågan och oka kurskapen om våld i nyra relationer
bland medborgere, myndigheter och den ideelle sektorn genom informationskampanjer och
semirevier. Konferenser har anordnats av vånorterna utifrån teman om våldsutsatta, barn
som bevittnat våld samt våldsutovare.

Under april månad genomfordes en lokal informationskampanj der medborgere, tj~nstem~n,
fortroendevalda samt foreningslivet i Haninge kommun samlades till workshops och
semirevier for att oka medvetenheten om våld i nyra relationer. Bland ennat anordnades ett
seminarium om våld i nyra relationer bland personer med funktionsneds~ttning och ~Idre
over 65 år.

Projektet No More Violence har lett till en utokad samverken med foreningslivet. Lokala
myndigheter som Fors~kringskassan, Polisen, Ungdomsmottagningen, N~rakuten i Handeln,
har tråffats månatligen det seneste året. Samverken inom projektet har lett till okad kurskap
samt att lokala aktorer kommit varandra nårmare enligt intervjuad kommissarie vid Polisen.
En utmaning ~r att given fortsåttningsvis uppråtthålla och vidareutveckla de sumarbeten som
skapets inom ramen for projektet, enligt samordnaren i våld i nyra relationer.
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En slutrapport och utvurdering av projektet pågår och kommer finnas tillgånglig under
hosten.

4.6.3. Foreningsstod och samverkansavtal

Socialn~mnden har ett bidragsreglemente som syltar till att ge stabil Brund for ideella
foreningarnas verksamhet och utveckling i kommunen bland annat genom tilldelning av
foreningsstod. Ideella foreningarnas arbete utgor ett viktigt komplement till kommunala
verksamheter. Detta fråntar finte kommunen ansvar for finansieringen av v~if~rdstj~nster
enligt bidragsreglementet. Ansokan om bidrag ska Boras av foreningens styrelse och
foreningsbidragets storlek faststålls i socialn~mndens årliga budget.

Parternas åtaganden tydliggors i bidragsreglementet samt i samverkansavtal. Generella
kriterier for att foreningsbidrag ska beviljas ~r bland annat att foreningen ~r ideell,
partipolitiskt obunden, samarbetar med kommunen vid behov samt tillåter socialn~mnden ta
del av handlingar som styrker raten till fortsatt foreningsbidrag. Foreningar bor given ha
utbildning motsvarande steg 4 i kvalitetsutmerkelsen "Utmerkt forening" samt vara ansluten
till en riksorganisation.

Samverkansavtal ska uppr~ttas med foreningar och myndigheter for arbetet med våld i nyra
relationer under 2013. Arbete har påborjats med huvudsakliga samarbetsparter som
exempelvis Haninge kvinnojour. Samarbetsavtal finns med Manscentrum dir verksamhetens
uppgift, kompetens och behandlingsmetoder bland annat framkommer.

5. Bedomning

5.1. Svar på revisionsfrågorna

Gors kartl~ggningar av forekomsten av våld i Håra relationer inom kommunen? Hur ser
utvecklingen ut over tiden? Hur uppskattas morkertalen?
Kartlåggningar av forekomsten av våld i nyra relationer har finte genomforts av kommunen.
Derfor saknas information om hur utvecklingen ser ut over tiden samt uppskattning om
morkertal etc. Forutsåttningar ffinns for att sammanst~lla en helhetsbild om forekomsten av
våld i nyra relationer men det kråos en betydande arbetsinsats. Systemstodet uppges finte
vara anvåndarv~nligt når det gyller sammanst~llning av statistik.

Hur organiseras arbetet (roller och ansvar) och vilka mål har salts upp?
Arbetet med våld i nyra relationer organiseras mellan olika sektioner och enheter inom
socialforvaltningen. Inom kommunen finns totsar som har specialkompetens inom området
våld i nyra relationer och som stodjer andra handlåggare vid behov. Det finns en samordnare
for våld i nyra relationer, som ansvarar for samordning av det operative arbetet kring våld i
nyra relationer, och som år understålld kvalitetschefen. Kvalitetschefen har sedan år 2005
ansvaret for den strategiske ledningen av arbetet mot våld i nyra relationer under
socialchefen.

socialforvaltningens handlingsplan mot våld i nyra relationer har mål setts upp kring
handlåggning av årenden, uppfoljning, information samt kartlåggning av omfattningen av våld
i nyra relationer. Dessutom finns mål i socialforvaltningens aktivitetsplan 2013.
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Vilken typ av stod erbjuder kommunen? Slussas hj~lpsokanden vidare till andra
instanser ex. kontakt med polis, advokat, fortursansokan till bostad, stod till skuld-
sanering etc? Finns jourverksamhet inom kommunen?
Kommunen erbjuder finsatser i form av skyddat boende och samtalsstod individuellt och/eller i
grupp. Genom samtalsmodellen Stegen erbjuds våldsutsatta och våldsutovare stod att
bearbeta upplevelser. Stod till barn och unga ges utifrån samtalsmodellen Trappan. Det finns
både mamma- och pappagrupper som behandlar våldsproblematik. Socialsekreterarna
fungerar som stodkontakt vid polisanm~lan eller råttegång.

Socialsekreterarna ansvarar for att samordna finsatser internt och externt och h~nvisar
hj~lpsokande vidare efter behov som exempelvis till budget- och skuldrådgivning.
Kvinnor som utsatts for våld i nyra relationer h~nvisas till den ordinarie bostadsmarknaden
efter skyddat boende. Inom kommunen finns jourverksamhet vid Haninge Kvinnojour.

Hur bedoms effekterna av verksamheten? Kriterier, nyckeltal, måtmetoder,
uppfoljning.
Socialforvaltningen anvender sig av systemstodet Procapita, som uppges svårarbetad, for
sammanst~llning av statistik. Det saknas framtagna nyckeltal och kriterier for att folja upp
våld i Håra relationer på individnivå samt en systematisk uppfoljning av insatsernas effekter.

Hur dras gr~nserna mot frivilligorganisationer vad gålier t.ex. ansvar for
verksamheten? Vilket stod i form av bidrag ges till frivilligorganisationerna inom
området? Utgår dessa organisationers arbete från dokumenterade riktlinjer som
kommunicerats med kommunen?
socialnåmndens bidragsreglemente finns kriterier for att erhålla foreningsstod. Parternas

åtaganden tydliggors given genom samverkansavtal. Det finns inget uttalat krav på att
organisationers arbete utgår ifrån dokumenterade riktlinjer som kommunicerats med
kommunen.

Vilka kanaler finns for information till våldsutsatta?
På kommunens hemsida finns information om våld i Håra relationer, vilka finsatser kommunen
erbjuder samt kontaktuppgifter foT stodsokande. Framtagna broschyrer om stodinsatser och
affischer om våld i Håra relationer finns placerade vid offentliga lokaler i kommunen.

Sker samverkan internt (med andra forvaltningar) respektive externt (myndigheter,
exempelvis landsting och polis)?
Internt sker samverken vid operative styrgruppsmoten samt genom regelbundne moten
lotsarna emellan. Samverken med andra forvaltningar varierer utifrån frågans prioritet vid
respektive nemnd. Extern samverken med foreninger och andra myndigheter har bland ennat
skett inom ramen for EU-projektet No More Violence.

Hur upplever externa aktorer samverken med kommunen? Avser fråmst Polisen och
lokala Kvinnojouren.
Samverken med kommunen fungerer bra enligt intervjuede representanter for Polisen vid
Sodertorn och Haninge kvinnojour.

Har kommunen bedrivit några s~rskilda projekt inom denne problematik de seneste
åren? Lårdomar från dessa?
Kommunen medverkar i EU-projektet No More Violence med dess vinorter i Danmark,
Estland, Finland och Italien. Inom ramen for projektet har samverken skett mellan lokala
foreninger och myndigheter inom kommunen. Slutrapport och utvurdering av projektet finns
tillg~nglig till hosten.
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5.2. Bedomning

Socialn~mnden bedriver ett omfattande arbete for att fånga upp och erbjuda stod till
våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld. Idag finns dock ingen samlad kunskap om
forekomsten av våld i kommunen. Det saknas också nyckeltal for uppfoljning over finsatser,
kostnader samt insatsernas effekter. For att tillforsåkra att nemnden har overblick av finsatser
och kostnader ~r det v~sentligt att stårka uppfoljningen av arbetet med våld i nyra relationer.
Vi ser det given viktigt att nåmnden forvaltar den samverkan med foreningar och myndigheter
som byggts upp senaste åren. Vidare att s~kerst~lla ett fortsatt tydligt ansvar ner Gentrala
funktioner forsvinner i samband med omorganiseringen av socialforvaitningen.

Vi ger foljande rekommendationer tfill det fortsatta arbetet inom kommunen:
Kommunen bor overv~ga att kartl~gga forekomsten av våld i nyra relationer. Statistik bor
sammanst~llas i syfte att erhålla en tydligare bild av de faktiska behoven inom
kommunen.

► Se over rubriks~ttningen i matlen vid utredning av våldsutsatta kvinnors behov av stod for
en bittre samstemmighet med socialstyrelsens allmånna råd (SOSFS 2009:22).

r Ta fram nyckeltal for uppfoljning av finsatser och kostnader som ror området våld i nyra
relationer. Vidare bor effekterna av beslutade och genomforda finsatser analyseras och
utv~rderas på ett tydligt sitt.

► Fullfolj arbetet med att ta fram samverkansavtal med foreningar och myndigheter for
arbetet med våld i nyra relationer.

► Såkerst~ll att det strategiske arbetet samt samordning av kommunens operative arbete
kring våld i Håra relationer som samverken med foreninger uppr~tthålls ner funktionen
kvalitetschef och samordnare i våld nyra relationer forsvinner.

Stockholm den 2 okt

~~~'~, ~,
-l~

Curt Oberg
Auktoriseras revisor

r 2013

K ~ Ro leto
Verksamhetsrevisor
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