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Granskning av arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat arbetet med våldsutsatta personer i
nära relation. Syftet med granskningen har varit att kartlägga familjenämndens arbete med våldsutsatta
personer i nära relationer och om arbetet sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2021.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att familjenämndens arbete med våld i
nära relationer överlag sker på ett ändamålsenligt sätt men att frågan behöver lyftas på en
kommunövergripande nivå för att säkerställa att alla kommunens verksamheter får kunskap och kan
uppmärksamma ärenden där våld/hot förekommer.
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Utifrån granskningen kan vi konstatera att nämnden tagit fram stödprocesser, instruktioner och
checklistor för hur ett ärende avseende våld i nära relation ska handläggas. Vidare kan vi konstatera att
det kontinuerligt sker utbildning och kompetensutveckling för de som arbetar med dessa frågor. Det
finns därtill samverkansformer med kommuner och myndigheter i frågan avseende våld i nära
relationer. Vår bedömning är att det är viktigt att samverkan fortsätter att utvecklas framförallt
avseende ärenden som rör hedersrelaterat våld där det enligt vår bedömning finns ett behov av
kompetensutveckling.
Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2021-12-14 och beslutade att
översända rapporten till familjenämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen för kännedom. Nämndens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2022-0310. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar
och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara
genomförda. Yttrandet skickas till revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.
2021-12-14
Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna
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