
 

 

INBJUDAN till seminarium  

våld i nära relationer 

Seminariet arrangeras i samverkan av Samordningsförbund Gävleborg och Länsstyrelsen 
Gävleborg. Ett seminarium med lokala verksamheter som arbetar i kedjan med våld i nära 
relationer i syfte att möjliggöra kompetenshöjning i ämnet. Vi får möta 
representanter/personal från socialtjänsten, polis, kvinnojour, barnmorske- och 
ungdomsmottagning.  

• Vad händer i kedjan? 

• Vem gör vad? 

• Hur kan bästa samverkan ske? 

Detta är ett seminarium inom regeringsuppdraget – Ökad upptäckt av våld mm 2019-2021 
som omfattar Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Migrationsverket samt Nationella nätverket för Samordningsförbund.  
 
Seminariet förmedlas via Teams, länk kommer skickas ut till anmälda deltagare senast dagen 
före seminariet.  
 
Innan seminariet vill vi att ni tar del av den bas- och metodutbildning som finns här 
http://nnsfinsam.se/stoppavaldet.aspx där grundläggande kunskap om problematiken våld i 
nära relation presenteras: 

• Vad är våld? 

• Vilka är våldets konsekvenser? 

• Hur kan frågor om våld ställas? 
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Tid och plats: 

 
kl 8-12 den 1 oktober 2021, via Teams  
 
Se till att ni har testat tekniken innan seminariet startar, vi kommer inte att ha 
möjlighet att hjälpa till med tekniken när seminariet har startat. 
 

Anmälan Helene Tyrén; helene.tyren@finsamgavleborg.se senast den 17 september 
2021 

Digital länk till seminariet skickas ut senast dagen före seminariet. 

Målgrupp Seminariet riktar sig till alla personal som i sitt arbete och sin verksamhet i 
Gävleborg arbetar med regeringsuppdrag ”bidra till ökad upptäckt av våld” och 
till dig som kommer i kontakt med problematik som rör våld i nära relation tex 
personal inom skola, vård, rättsväsende, socialtjänst, arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan och andra människonära yrken och som grundläggande 
kunskaper i ämnet samt chefer som har medarbetare enligt ovan. 
 

Kostnad Kostnadsfritt  
  

Uppkoppling Om ni skulle ha svårigheter med Teams finns det olika sätt att hantera de      
brandväggar som finns hos vissa myndigheter.  
 

1. Gå in genom webbläsaren direkt genom att klicka på rutan i mitten 
Fortsätt i den här webbläsaren. Då behöver du inte ladda hem någon 
app/mjukvara. 

2. Gå in med smartphone eller padda (gärna genom gratis-app som finns,  
som heter Zoom).  

3. Använd privat dator, privat telefon eller padda. 
 

Vi kommer att vara på plats senast en kvart före ifall ni vill testa tekniken.  
Känner du dig osäker vad gäller tekniken, hör av dig i förväg så guidar vi gärna. 
När seminariet har börjat kan vi inte hjälpa dig.  
 

Information: För frågor kring anmälan och praktiska detaljer kontakta:  

- Helene Tyrén, tfn: 072-724 68 56 
helene.tyren@forsakringskassan.se 

- Klara Westerlund, tfn: 010-225 13 19 
klara.westerlund@lansstyrelsen.se 
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