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Länsstyrelsen i Norrbottens län

Dnr 2007/231 75

Ansökan om utvecklingsmedel för utbildningssatsningar hos
socialtjänstens personal om problemen och komplexiteten i
våldet mot kvinnor och deras barn
Bilaga: Ansökan

Bakgrund
Regeringen har beslutat att anslå 109 miljoner kronor under 2007 och 2008 för
att förstärka och kvalitetsutveckla kvinnojoursverksamheten i landets
kommuner. Länsstyrelsen i Norrbotten har fått 2 994 000 kronor för vardera
året.
Regeringens mål för satsningen
Regeringens mål för satsningen är att våldsutsatta kvinnor som söker stöd och
hjälp ska få det oberoende av vilken kommun de bor i. Socialtjänstens stöd till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld ska förbättras och
kvalitetsutvecklas. Kommunernas arbete ska bli mer målinriktat, strukturerat
och samordnat. Kvinnojours- och/eller brottsofferjoursverksamhet på lokal
nivå ska stärkas och vid behov ska nya frivilligorganisationer som arbetar
med våldsutsatta kvinnor och barn etableras.

Socialnämndens ansökan
Socialnämnden har tidigare år 2003/2004 satsat utbildningar riktad till individoch familjeomsorgens personal för att medvetandegöra problemen och
komplexiteten kring våld mot kvinnor och deras barn. Socialnämnden vill
med rubricerade ansökan utöka kunskaper hos fler personalgrupper som
möter utsatta kvinnor och deras barn i sitt arbete. Även personal inom äldreoch handikappomsorgen möter situationer med inslag av hot och våld mot
kvinnor som på grund av handikapp eller ålder har svårt för att värja sig.
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Utbildningen ska i första hand riktas mot chefer/arbetsledare inom äldre- och
handikappomsorgen men även riktas mot socialnämndens ledamöter.

Utbildningens syfte och mål
Utbildningen ska även ses som en fortsättning av tidigare genomförd
utbildning. Planeringen är att genomföra en föreläsningsserie under teman
”Våld mot olika grupper av kvinnor och barn som bevittnar våld”.
Målgrupper
• Våldsutsatta kvinnor
• Våldsutsatta tjejer
• Barn som bevittnat våld
• Våldutsatta kvinnor med funktionshinder
• Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik
• Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
• Våldsutsatta äldre kvinnor
Utbildningen ska ske under två heldagar respektive 2 halvdagar med
inbjudna föreläsare i ämnet. Syftet är att ytterligare medvetandegöra personal
i kommunal socialtjänst inom alla verksamheter om problemen och
komplexiteten kring våld mot kvinnor och barn.
Socialnämnden ansöker 88 000 kr (Åttioåttatusenkronor) enligt nedanstående
budgeterade kostnader:
• föreläsararvoden, rese- och hotellkostnader 75 000 kr
• konferenslokaler 8 000 kr
• utbildningsmaterial 5 000 kr

Tidplan
Börja utbildningen 2008-01-01

Utvärdering
Utbildningssatsningen utvärderas genom undersökningar hos deltagande
personal i form av intervjuer/enkäter.
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Förslag till beslut
-

ansöka om utvecklingsmedel med 88 000 kr hos Länsstyrelsen, för
utbildningssatsningar hos socialtjänstens personal om problemen och
komplexiteten gällande våldet mot kvinnor och deras barn.
_____
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förslaget.
_____
Socialnämnden beslutar
-

ansöka om utvecklingsmedel med 88 000 kr hos Länsstyrelsen, för
utbildningssatsningar hos socialtjänstens personal om problemen och
komplexiteten gällande våldet mot kvinnor och deras barn.
_____
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