
 

 

INBJUDAN till två utbildningar om  

våld 

Lär dig mer om varför vi ska ställa frågor om våld och hur 
man gör rent praktiskt! 

 
Samordningsförbundet och Trisam tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg anordnar två 
utbildningstillfällen med syfte att ge mer kunskap och trygghet om att ställa frågor om våld. 
Föreläsare Linn Moser Hällen (arvin utbildningar) kommer föreläsa om våld och avslutar sista 
tillfället med en frågestund. 
 
Detta är en utbildning inom regeringsuppdraget – Ökad upptäckt av våld mm 2019-2021 
som omfattar Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Migrationsverket samt Nationella nätverket för Samordningsförbund.  
Samordningsförbund Gävleborg deltar tillsammans med andra samordningsförbund i en 
pilotverksamhet inom området vilket innebär extra stöd, information och erfarenhetsutbyte 
dels för att upptäcka förekomsten av våld likväl som stödinsatser för utsatta.  

Moderator under tillfällena kommer att vara Charlotte Axelsson, kontaktperson för 
pilotverksamheten. 

Innan första utbildningstillfället den 18 september rekommenderar jag att ni går en 
webbaserad introduktionskurs om mäns väld mot kvinnor och våld i nära relationer som NCK 
(nationellt centrum för kvinnofrid) tagit fram och som är kostnadsfri, inlogg krävs och det är i 
syfte att följa upp antal deltagare. https://webbkursomvald.se/ 

 
 
Tid och plats: 

 
18 september 2020, kl. 13-15 via Zoom – Varför ställa frågor om våld 
2 oktober 2020, kl 13:30-16:30 inkl paus via Zoom – Hur gör man rent praktiskt 
samt frågestund med Linn Moser Hällen 
 
(Rekommenderat att delta vid båda tillfällena, meddela detta vid anmälan) 
 

Anmälan Helene Tyrén; helene.tyren@forsakringskassan.se senast den 11 september  

Digital länk till konferensen skickas ut senast dagen före resp utbildnings 
tillfälle. 
 

Målgrupp Chefer, medarbetare samt politiker hos kommun, Region Gävleborg, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
 

Kostnad Kostnadsfritt  
  

https://webbkursomvald.se/


 

 

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

1. Gå in genom webbläsaren direkt genom att klistra in länken, Chrome 
brukar fungera bra. 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 utbildningen 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 

 

 
PROGRAM – utbildning om våld vid två tillfällen 

Fredag 18 september 2020 

 

12:45 Tid för uppkoppling – plattform för den digitala utbildningen är Zoom 

 

13:00 Inledning - Samordningsförbund Gävleborg tillsammans med piloten - 
Uppdrag och samverkan  

Helene Tyrén, processledare Samordningsförbund Gävleborg 
Charlotte Axelsson, kontaktperson för pilotverksamheten (NNS) 
 

13.15 
 

Webbsänd föreläsning, varför ska vi ställa frågor om våld! 

Linn Moser Hällen 

Dialoger med Charlotte Axelsson 
 

14:55 Sammanfattning av dagen  

Charlotte Axelsson, kontaktperson för pilotverksamheten (NNS) 
 

15.00 Avslut 
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Fredag 2 oktober 2020 

 

13:15 Tid för uppkoppling – plattform för den digitala utbildningen är Zoom 

 

13:30 Inledning - Samordningsförbund Gävleborg tillsammans med piloten  

Helene Tyrén, processledare Samordningsförbund Gävleborg 
Charlotte Axelsson, kontaktperson för pilotverksamheten (NNS) 
 

13.45 
 

Webbsänd föreläsning, hur går vi praktiskt tillväga när vi ställer frågor om 
våld! 

Linn Moser Hällen 

Dialoger med Charlotte Axelsson 
 

15:15 Paus 

 

15.30 Frågestund med föreläsare Linn Moser Hällen 

 

16:25 Sammanfattning av dagen  

Charlotte Axelsson, kontaktperson för pilotverksamheten (NNS) 
 

16:30 Avslut 

 
 


