
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Omsorgsnämnden 2013-01-15 

 

 
Plats och tid Orbaden spa och konferens, Orbaden 15:00 -  15:30 
 
Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande 
 Maria Andersson (S) 
 Birgitta Ek (S) 
 Per Gunnar Larsson (S) 
 Mona Wandel (SRD)  
 Ove Schönning (S) tjänstgörande ersättare  
 för Lisbeth Embretsén Englund (V)  
 Marie-Louise Hellström (M) 
 Frida Wennberg (M) tjänstgörande ersättare för Ulf Hansson (M) 
 Jörgen Brink (C) tjänstgörande ersättare för Tommy Olsson (C) 
 Maud Jonsson (FP) 
 
 
Övriga deltagande Marita Wikström, förvaltningschef 
 Margaretha Larsson, utredningssekreterare 
 Shadi Samii, socialsekreterare 
 Maria Hjärtmyr, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Birgitta Ek   
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2013-01-16, 

klockan 10:00. 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ................................................................................. Paragrafer  1-3 
 Maria Hjärtmyr                                                            varav sekretess § 1 
  
Ordförande  ................................................................................. 
 Markus Evensson 
 
Justerande  ................................................................................. 
 Birgitta Ek 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Omsorgsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2013-01-15 
 
Datum för anslags upprättande 2013-01-25 
 
Datum för anslags nedtagande 2013-02-23 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Maria Hjärtmyr 
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§ 1  Yttrande till Socialstyrelsen enligt 13 kap 5 § SoL gällande klagomål .....................4 
§ 2  Återrapportering av projekt som beviljade utvecklingsmedel år 2011 för att stärka 
stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.............................................5 
§ 3  Återrapportering av utvecklingsmedel mot våld i nära relationer, Socialstyrelsen .6 
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 Diarienummer 
   ON 0429/12 
 
§ 1 
 
Yttrande till Socialstyrelsen enligt 13 kap 5 § SoL gällande klagomål  
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 Diarienummer 
   ON 0107/11 
 
§ 2 
 
Återrapportering av projekt som beviljade utvecklingsmedel år 2011 för 
att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Godkänna återrapportering av projekt, som beviljats utvecklingsmedel från Länsstyrelsen 

för år 2011 och 2012. 
 

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Projektmedel beviljades med 290 000 kronor för tidsperioden 2011-12-01 – 2012-11-30, vilka 
utbetalades 2011-10-05, 145 000 kronor och 2012-07-04, 145 000 kronor. Delrapport efter 
halva projekttiden har lämnats in, denna rapport avser tid fram till 2012-11-30. 
Måluppfyllelsen med projektet har varit att inrätta en kvinnofridssamordnare, skapa nya och 
upprätthålla befintliga nätverk samt fortbilda och fördjupa kunskaperna inom området 
våldsutsatta.  En kvinnofridssamordnare finns inrättad utifrån beviljade projektmedel, 
nätverket ”Skyddsnätet” har skapats i samverkan med ett tiotal olika verksamheter och 
myndigheter mot ”våld i nära relationer”. En arbetsgrupp har skapats inom socialtjänsten som 
bland annat har arbetat fram en handbok för socialtjänstens arbete med ”Kvinnor som utsatts 
för våld och barn som upplevt våld i nära relationer” och handlingsplanen mot 
”Hedersrelaterat våld och förtryck”. Föreläsningar, informationsträffar, seminarium, 
utbildning är flera av de aktiviteter som genomförts under senare del av projekttiden. Av 
återrapporteringen framgår hur måluppfyllelsen och insatser har genomförts.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2013. 
Återrapportering av projekt som beviljades utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, daterad 8 januari 2013. 
 
 
Beslutsexpediering 
2013-01-15 
Länsstyrelsen 
Akt 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2013-01-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

6

 Diarienummer 
   ON 0145/12 
 
§ 3 
 
Återrapportering av utvecklingsmedel mot våld i nära relationer, 
Socialstyrelsen 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Godkänner återrapportering av medel beviljade av Socialstyrelsen för åtgärder för att 

kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. 
 
2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden beviljades den 3 september 2012, 200 tkr i utvecklingsmedel för att 
kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. 
I återrapporteringen framgår vilka insatser som genomförts utifrån sökta medel. Till 
återrapporteringen bifogas handbok, handlingsplan samt broschyr ”Skyddsnätet”. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2013. 
Återrapportering av medel för åtgärder 2012, Socialstyrelsen, daterad 11 januari 2013. 
Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, daterad augusti 2012. 
Skyddsnätet – Ljusdal. En folder med kontaktinformation till de verksamheter, funktioner och  
organisationer som ingår i nätverket. 
Beslut från Socialstyrelsen, Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med 
våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare, daterat 3 september 2012. 
 
 
Beslutsexpediering 
2013-01-15 
Socialstyrelsen 
Akt 
 
 
 


