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Granskning av kommunens arbete mot våld i nära
relationer

Granskningens inriktning
Vi har granskat kommunens arbete mot våld i nära
relationer för att bedöma om kommunstyrelsen och
berörda nämnder säkerställt en ändamålsenlig styrning
och uppföljning av arbetet mot våld i nära relationer.
Granskningen har fokuserat dels på
myndighetsutövningen inom individ- och
familjenämnden, dels på det kommunövergripande
arbetet mot våld i nära relationer. Granskningen av det
kommunövergripande arbetet har utgått från antagen
Handlingsplan mot våld.

Resultat
Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte har
säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och
utvärdering av arbetet med kommunens Handlingsplan
mot våld. De delar ur handlingsplanen som relaterar till
våld i nära relationer har inte implementerats i
kommunen. Vi ser positivt på det pågående arbetet men
noterar att det krävs större krafttag för att prioritera det
brottsförebyggande arbetet och implementeringen av
handlingsplanen. Vi är kritiska till att varken
kommunstyrelsen eller berörda nämnder har följt upp
prioriterade aktiviteter.

Under 2021 genomfördes en kommunövergripande
kartläggning av våldet i kommunen. Samverkansforumet
UmeBrå har utifrån kartläggningen tagit fram tre
rekommenderade målområden för den fortsatta
brottsförebyggande verksamheten. Detta bedömer vi ger
en välgrundad väg för arbetet mot våld i nära relationer.
Samtidigt noterar vi att Handlingsplan mot våld
innehåller direktiv till flera verksamheter att kartlägga
våldet inom sina respektive ansvarsområden. Här brister
nämnderna i sin efterlevnad av handlingsplanen.

Det är positivt att kommunstyrelsen och berörda
nämnder har säkerställt samverkanskonstellationer och
granskningen tyder på att deltagande i dessa forum är
högt prioriterat inom verksamheterna. Vi bedömer att det
inom UmeBrå och Centrum mot våld förekommer ett
målinriktat och framskridande arbete för att motverka
både våld i allmänhet och våld i nära relationer specifikt.

Avseende myndighetsutövning är vår bedömning att
individ- och familjenämnden har ett tydligt mål i arbetet

samt har säkerställt en tydlig organisation och
ansvarsfördelning för utredning, beslut och uppföljning
av ärenden. Vi observerar dock att nämnden inte följer
några indikatorer som kvantitativt visar på förekomsten
av våld i nära relation. Inom ramen för granskningen har
vi heller inte tagit del av någon samlad kartläggning eller
uppföljning av vidtagna insatser.

Rekommendationer
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi
kommunstyrelsen:

► Säkerställ en ändamålsenlig uppföljning och
utvärdering av arbetet utifrån kommunens
Handlingsplan mot våld

► Säkra implementeringen av Handlingsplan mot våld
och samtliga nämnders efterlevnad

► Säkerställ att kommunen arbetar i enlighet med
Handlingsplan mot våld gällande kartläggning av
våldsproblematiken

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi
individ- och familjenämnden:

► Arbeta med mätbara indikatorer för att kartlägga
förekomsten av våld i nära relation

► Säkerställ att verksamhetssystemet möjliggör
flexibla kodningsmöjligheter för framtagande av
statistik

► Säkerställ att utbudet av insatser som erbjuds
våldsutsatta analyseras regelbundet och svarar mot
kommunens behov

► Säkerställ att fastställda rutiner och riktlinjer
efterlevs vid handläggning av ärenden inom
myndighetsutövningen för en enhetlig och korrekt
hantering

► Säkerställ handläggning i enlighet med lagstiftning
och fastställd ansvarsfördelning genom adekvat
tillgång till personal och kompetens

► Säkerställ en ändamålsenlig handläggning av
ärenden där hedersproblematik förekommer
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