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Justerandes sign    

 

Fn § 27 Dnr FN 2021/122 

Granskning av våldsutsatta personer i 
nära relationer 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag till yttrande i 
ärendebeskrivningen. 

Protokollsanteckning  
Per Gustafsson (SD) lämnar protokollsanteckning, handlingsid: Fn 2022.714. 

Ärendebeskrivning 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att kartlägga arbetet med 
våldsutsatta personer i nära relationer. Syftet med granskningen är att kartlägga 
familjenämndens arbete med våldsutsatta personer i nära relationer och om arbetet 
sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021. 

Att arbeta med våldsutsatta personer i nära relationer är en av socialtjänstens 
arbetsuppgifter. I socialtjänstlagen stadgas att socialtjänsten särskilt ska beakta att 
kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan 
vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

Revisorernas 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. 

Utifrån revisorernas bedömning och slutsats rekommenderas familjenämnden att:  
- Utarbeta en handlingsplan om våld i nära relationer. Frågan bör med fördel 

även lyftas till kommunstyrelsen genom utarbetandet av en 
kommunövergripande handlingsplan. Det skulle tydliggöra den politiska 
intentionen i frågan.  

- Säkerställa att all personal genomgår en grundläggande utbildningsinsats om 
våld i nära relationer så att det blir lättare för medarbetare och 
förtroendevalda att uppmärksamma signaler hos personer de möter i sitt 
arbete eller bland sina kollegor.  
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§ 27 forts. 

 

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, lämnar följande förslag till 
yttrande från familjenämnden: 

Familjenämnden fortsätter att utveckla arbetet med våldsutsatta personer i nära 
relationer genom att bland annat ta fram en handlingsplan för socialtjänstens arbete 
mot våld i nära relationer samt hedersvåld och förtryck. Handlingsplanen ska utgå 
från Regeringens åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor 2021-2023. 

Strategins utgångspunkter är följande: 

• Våld ska förebyggas med fokus på våldsutövare och maskulinitetsnormer 

• Större uppmärksamhet på flickors och unga kvinnors utsatthet för våld  

• Flera livssituationer och omständigheter kan innebära särskild sårbarhet 

• Funktionshinderperspektiv 

• Barnets rätt och barnets bästa 

• Hbtqi-personers rättigheter  

• Förbättrad samverkan och styrning  

• Kunskapsbaserat arbete 

I densamma kommer en del att handla om kompetensutveckling och spridning av 
information. En aktivitet ska vara att utforma en övergripande grundläggande 
utbildningssatsning kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld som vänder 
sig till samtliga anställda och förtroendevalda i Tomelilla kommun.  

Ekonomiska konsekvenser 
Att upprätta en fram en plan för socialtjänstens arbete med våld i nära relationer 
samt hedervåld och förtryck ger inga ekonomiska konsekvenser för familjenämnden. 

Barnperspektivet 
Barn som bevittnar våld är i en mycket utsatt position. Verksamheten har rutiner för 
hur barnet får skydd och stöd i dessa situationer. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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§ 27 forts. 

Uppföljning 
Planen kommer att beslutas och följas upp av familjenämnden vid behov. 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lämna ärendet till 
familjenämnden utan förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Fnifu § 30/2022, handlingsid: Fn 2022.503. 

Revisorerna § 64/2021 Granskning av Tomelilla kommuns arbete med våldsutsatta 
personer i nära relationer, handlingsid: Fn 2021.4109 

Missivskrivelse - Granskning av våldsutsatta personer i nära relationer signerat, 
handlingsid: Fn 2021.4110. 

SLUTLIG Rapport Våld i nära relationer Tomelilla kommun, handlingsid: Fn 
2021.4111. 

Tidigare behandling 
Revisorerna § 64/2021: 

Revisorerna beslutar följande 

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av arbetet med våldsutsatta 
personer i nära relationer”. 

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till familjenämnden 
för yttrande senast 2022-03-10 samt till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen för kännedom 

Fnifu § 30/2022: 

Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lämna ärendet till 
familjenämnden utan förslag till beslut. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Revisorerna 
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