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Till Socialn~mnden

Granskning av stodet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ernst &Young har på uppdrag av de fortroendevalda revisorevna i Haninge kommun granskat om
socialn~mnden har en ~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.

Nemnden haren handlingsplan for arbetet kring våld i nyra relationer innehållande mål for
verksamheten. Någon kartl~ggning om forekomsten av våld i nyra relationer har dock finte
genomforts. Det saknas given framtagna 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 till våldsutsatta kvinnor
och barn som bevittnat våld. Socialsekreterarna fungerar som stodkontakt och h~nvisar
hj~lpsokande vidare till finsatser. I kommunen finns jourverksamhet vid Haninge Kvinnojour.
Nemnden samarbetar med frivillighetsorganisationer och parternas åtaganden tydliggors genom
samverkansavtal. Samverkan med foreningar och andra myndigheter har bland annat skett inom
ramen for EU-projektet "No More Violence".

Vår samlade bedomning ~r att socialn~mnden bedriver ett omfattande arbete for att erbjuda stod
till våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld. Idag saknas dock en overgripande bild av
forekomsten av våld i kommunen. Uppfoljningen bor storkas genom uppr~ttande av nyckeltal for
insatsernas effekter och kostnader.

Vi ger foljande rekommendationer till det fortsatta arbetet:
► 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 allminna råd (SOSFS 2009:22).
► Ta fram nyckeltal for uppfofjning av finsatser och kostnader som ror området våld i nyra

relationer. Vidare bor effektevna 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.

► S~kerst~ll att det strategiska arbetet samt samordning av kommunens operativa arbete kring
våld i nyra relationer som samverken med foreninger uppr~tthålls ner funktionen kvalitetschef
och samordnare i våld nyra relationer forsvinner.

Revisjonsrapporten overl~mnas hermed. Revisjonen onskar erhålla n~mndernas svar på rappor-
ten senest 15 januari 2014.

or Haninge kommuns revisorer '' ~ I'

f /'
Rolf B hmer Krystyna Munthe
Ordforande Vice ordforande

For kinnedom: Kommunfullm~ktiges presidium


