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Ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära
relationer
Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens ansökan till
Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för arbete mot våld i
nära relationer.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Fredrik Jurdell
Avdelningschef

Bakgrund
Kommuner och ideella föreningar kan hos Socialstyrelsen ansöka
om medel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för
våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och
våldsutövare. För 2014 har Socialstyrelsen 70 miljoner kronor att
fördela till kommuner/stadsdelsnämnder för prestationsinriktade
insatser på området och 20 miljoner kronor till ideella föreningar
som bedriver verksamhet på lokal nivå för dessa grupper,
Ansökan ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 8 januari
2014.
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Ärendet
Förvaltningen ansöker hos Socialstyrelsen om 2 412 016 kr för
att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. Medlen
ska användas till att fortsätta de två utvecklingsarbeten som
inleddes 2013 vid Kriscentrum för kvinnor och barn:
- att bättre kunna bemöta barn med ett aggressivt beteende
och ge stöd på bästa sätt
- att kunna erbjuda placerande socialtjänst riskbedömningar
för de boende barnen
samt till
- förstärkt samordningsfunktion vid strategiska enheten för
att utveckla samordning och samverkan, uppföljning av
socialtjänstens arbete, utbildningar m.m. när det gäller
våld i nära relationer.

Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats gemensamt av socialtjänstavdelningen och
avdelningen för stadsövergripande sociala frågor.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att bifogade ansökan till Socialstyrelsen
godkännes. Det är angeläget att det utvecklingsarbete som under
2013 påbörjades vid Kriscentrum för kvinnor och barn kan
slutföras. Vidare behöver förvaltningen förstärka organisationen
för att kunna öka medvetenheten om våld i nära relationer inom
staden. Bland annat ska stadens program för kvinnofrid – mot
våld i nära relationer implementeras samt socialsekreterare
utbildas när det gäller de nya riktlinjerna för handläggning av
ärenden som handlar om våld i nära relationer.
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Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla
socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som
bevittnat/utsatts för våld av närstående och våldsutövare

