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Till
Socialnämnden
Kopia Kommunfullmäktiges presidium

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Upplands Väsby kommun genomfört en granskning av arbetet mot våld i nära relationer. Granskningen har syftat till att bedöma om socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet mot våld i nära relationer.
Vår sammanfattande bedömning är att nämnden har tillsett en ändamålsenlig styrning och
uppföljning utifrån de mål som finns framtagna i verksamhetsplanen med tillhörande fokusområden. Styrkedjan utifrån den handlingsplan som nämnden antagit för arbete mot
våld i nära relationer bedöms dock som otydlig. En rad utvecklingsområden har identifierats i granskningen. Med anledning av vad som framkommit rekommenderas nämnden
att:
•
•
•
•
•
•
•

aktivt följa upp arbetet med att integrera handlingsplanen för arbetet mot våld i
nära relationer i nämndens ordinarie styrsystem som planeras under år 2021
fortlöpande kartlägga förekomsten av våld och våldsutsatta i kommunen med tillhörande analys över insatser i syfte att säkerställa att utbudet möter behovet
säkerställa systematisk uppföljning på aggregerad nivå, där exempelvis genomförda insatser följs upp och används som underlag i utvecklingen av verksamheten
på ett strukturerat sätt följa upp arbetet med att utveckla den externa samverkan
och säkerställa att erforderliga åtgärder vidtas
följa verksamhetens deltagande i det övergripande brottsförebyggande arbetet
med fokus på områdena våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
aktivt följa pågående utveckling avseende insatser som erbjuds våldsutövare i
syfte att säkerställa att erforderliga förebyggande insatser ges
särskilt följa upp hur arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck bedrivs och vidta
åtgärder för att säkerställa att metodstöd och kompetens är implementerade

Vi önskar socialnämndens kommentarer till granskningen senast den 30 september 2021.
För revisorerna i Upplands Väsby kommun
Anna-Lena Edwinson

Jan Fäldt

Ordförande

Vice ordförande
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