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Socialnämnden

Beviljade utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära
relationer
Dnr SN14/36
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden delgavs i september 2014 socialkontorets och nämndkontorets
planerade och påbörjade aktiviteter för utveckling av arbetet inom området våld i
nära relationer. Nya föreskrifter från Socialstyrelsen föranledde förändringar med
avseende på metoder och rutiner inom socialkontoret. Vidare framkom behov av att
undersöka förutsättningar för och utveckling av hemmaplanslösningar vilket belystes
och delgavs Socialnämnden.
Socialnämnden uppdrog vid sammanträdet till nämndkontoret att undersöka
möjligheten att ansöka om projektmedel för fortsatt utvecklingsarbete.
Beslutsunderlag
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Ärendet
Kontoret insände ansökan om utvecklingsmedel till Socialstyrelsen i slutet av januari
2015. Utvecklingsmedlen under perioden 2015-16 ska syfta till att kvalitetsutveckla
socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld
och våldsutövare.
I ansökan valde kontoren att söka medel till främst en socialsekreterare och
kostnader för metodutbildningar till personalen. Socialsekreterarens uppdrag under
perioden avser att;
 Utveckla arbetet med sammanhängande insatser på hemmaplan,
 Kartlägga vilka olika behov av stöd som kan vara aktuella att utveckla antingen
på egen hand eller i samverkan med andra kommuner,
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Vara en stödjande och till förändring, motiverande kontaktperson för
våldsutsatta personer i kommunens egna skyddade boenden samt,
Fungera som stöd till och bidra med kunskap till beställare och utförare i
kommunen.

Av sökta 700 tkr beviljade Socialstyrelsen i maj Socialnämnden 400 tkr i
utvecklingsmedel. För att möjliggöra det planerade utvecklingsarbetet finansieras
utöver beviljade 400 tkr ca 150 tkr inom budgetramen (vilka är beaktade i förslag till
driftbudget för 2016). Medlen kommer användas för en tillfälligt projektanställd samt
utbildning för personalen. Utvecklingsarbetet kommer att påbörjas hösten 2015.
Utvecklingsarbetet kommer under det kommande året att delges Socialnämnden.
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