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Dnr 2012/186‐75

Ansökan om utvecklingsmedel år 2012 för utveckling av
socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer i samarbete med Piteå
och Bodens kommuner
Bilaga 1: Ansökan om utvecklingsmedel år 2012 till socialstyrelsen gällande
utvecklingsmedel för utveckling av socialtjänstens arbete mot våld i nära
relationer
Bilaga 2: Tjänsteutlåtande

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har inbjudit kommunerna att söka utvecklingsmedel för att
kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete med våld i nära relationer. Ansökan
gäller bara för 2012 men det framgår att medel också kommer att kunna sökas
för 2013 förutsatt att kommunen uppfyller vissa villkor. Ansökan bygger
vidare på det samarbete mellan kommunerna Luleå, Piteå och Boden som
pågår i form av FREDA‐mottagningen mot våld.
Utvecklingsarbetet kommer att bedrivas i projektform under tiden september
‐ december 2012.
De huvudsakliga målen med projektet
Bedriva öppen mottagning för råd, stöd och behandling. Mottagningen ska
vara ett nav för samordning av det stöd som ges från socialtjänstens olika
verksamheter eller från andra myndigheter. Verksamheten ska erbjuda
tillfälligt boende med skyddande inslag i form av boendestöd och trygghet i
samverkan med polisen. Samrådsgrupper mellan polis, åklagare, hälso‐ och
sjukvård och socialtjänst ska samordna myndighetsinsatser i brottsprocessen
för kvinnor utsatta för våld och barn som bevittnat våld eller själva blivit
utsatta. Välbeprövade metoder kommer att användas exempelvis; i
samverkan med polisen ta tidig kontakt med våldsutsatta kvinnor enligt
modellen av RVC, Västerortspolisen, Stockholm, bedriva gruppverksamhet
både för barn och kvinnor enligt metoden Utväg Skaraborg, erbjuda
behandling för barn enligt metoden Trappan,
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samt erbjuda behandling till våldsutövare inom ramen för
familjerådgivningen enligt modellen Alternativ till våld.

Socialförvaltningens förslag
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
‐

hos Socialstyrelsen ansöka om utvecklingsmedel avseende år 2012 med
978 269 kr för att utveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer,
i samarbete med Piteå och Bodens kommuner.
_____

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
‐

hos Socialstyrelsen ansöka om utvecklingsmedel avseende år 2012 med
978 269 kr för att utveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära
relationer, i samarbete med Piteå och Bodens kommuner.
_____
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