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Chefer och verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten i region 8

Varmt välkomna till utbildning 
inom våld i nära relation 2021
Chefers engagemang och kunskapsnivå om våld spelar en avgörande roll i de kommuner som lyckats bedriva ett 
framgångsrikt arbete mot våld.  Att säkra bra insatser för våldsutsatta innebär bästa möjliga stöd i det korta perspektivet 
men vi behöver samtidigt också arbeta förebyggande. Under året erbjuds chefer och verksamhetsutvecklare eller 
motsvarande inom socialtjänsten inom region 8 att delta i en satsning för att öka kunskap och kompetens inom området 
våld i nära relation.

I denna utbildning kommer du få lyssna på erfarna föreläsare och inspel av olika aktörer men framförallt - se detta som en 
möjlighet att tillsammans med kollegor inom R8 avsätta fokuserad tid för att utveckla det lokala och gemensamma arbetet 
med våld i nära relation. Genom att genomgå alla steg i denna satsning säkrar du dels egen ökad kunskap och kompetens 
och samtidigt får du handfast stöd i arbete med utveckling i den egna kommunen. 

Tid och form  Utbildningssatsningen genomförs i olika steg: Webbutbildning och sedan tre eller fyra tillfällen med 
förhoppning om fysiska träffar – annars via teams. Webbutbildningen genomförs själva av deltagarna innan den 16 
september och gemensamma träffar är sedan den 16 september, 18 och/eller 22 oktober och 24 november 2021, 
alla dagar kl 9.00-15.00. Vid de fysiska träffarna bjuds det på lunch och fika. Läs mer om innehållet på nästa sida.

Plats Lycksele Hotell Lappland eller via teams om läget med pandemin kräver det. 

Målgrupp Chefer, verksamhetsutvecklare och motsvarande inom socialtjänstens hela område – IFO, äldre och   
 funktionshinderområdet. På fördjupningsdagarna är också andra medarbetare välkomna att delta. 

Syfte Stärka socialtjänstens arbete rörande våld i nära relationer. 

Kostnad Kostnadsfritt deltagande – finansiering av Länsstyrelsen Västerbotten.

Anmälan sker senast den 19 maj via denna länk!

Vid frågor om utbildningen kontakta  Chrystal Kunosson eller Anna Bohlin, utvecklingsledare FoU Socialtjänst, 
Region Västerbotten, chrystal.kunosson@regionvasterbotten.se, anna.j.bohlin@regionvasterbotten.se, 070-516 57 22

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=BnNREleYyk21lGw3DTWesIvaRgBd1AFEoHfYqbAeHz5UOVdWRFVUNFBJNTZSSVk1WkRCWEdWVE9ENC4u
mailto:chrystal.kunosson%40regionvasterbotten.se?subject=
mailto:anna.j.bohlin%40region.vasterbotten.se%2C?subject=
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Om utbildningen
Utbildningen ger både bas- och fördjupad kunskap om våld. Fokus kommer vara på hur organisering av arbetet kan bli 
långsiktigt och hållbart och hur chefer och verksamhetsutvecklare kan bidra till förutsättningar för ett kunskapsbaserat och 
tryggt förhållnings- och arbetssätt hos medarbetarna. Utbildningen ges i fyra steg: 1. Webbkurs om våld 2. Gemensam 
uppstartsdag 3. Fördjupningsdagar: En för IFO och en annan för äldre- och funktionshinderområdet 4. Gemensam 
avslutningsdag. 

Steg 1: Webbkurs om våld
Våren och senast innan första passet i september
Startskottet för utbildningen innebär att alla deltagare senast den 16 september 
själva går ”webbkurs om våld”, framtagen av Nationellt centrum för kvinnofrid i 
samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. 

På http://www.webbkursomvald.se skapas enkelt och kostnadsfritt ett konto och 
sedan kan utbildningen genomföras i ett svep eller uppdelad. Kursen tar 
sammanlagt cirka 2-3h att gå. 

Obs! För att kunna tillgodogöra sig kommande utbildningsdagar är det angeläget 
att alla deltagarna går webbkursen innan start.

Steg 2: Gemensam uppstartsdag
16 september, kl 9.00-15.00, plats Lycksele Hotell Lappland 
(teams om läget med pandemin kräver det)
Under denna uppstartsdag kommer alla deltagare att få fördjupad kunskap om våld, utbildning i lagstiftning och hållbar 
organisering av arbetet med våld med mera.

Dagen leds av FoU Socialtjänst men fokus kommer att ligga på föreläsning med
extern utbildare Linn M Hällen.

Linn M Hällens föreläsningar och utbildningar
grundar sig på den senaste forskningen från området våld i 
nära relationer och mäns våld mot kvinnor, samt egna 
erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta vuxna. 
Hon är praktiker och har mångårig erfarenhet av både 
klientarbete och verksamhetsutveckling inom området. Läs mer om henne här. 

Dagens innehåll

• Fördjupad kunskap om våld i nära relation
• Lagstiftning och kommunernas ansvar  
• Hur arbetet kring våld kan organiseras i en kommun
• Framgångsfaktorer och goda exempel
• Tryggt ledarskap och sekundär traumatisering
• Våldsutsatthet bland medarbetare – arbetsgivarperspektivet
• Uppgift för arbete på hemmaplan inför nästa utbildningsdag

http://www.webbkursomvald.se
https://www.linnmhallen.se


Steg 3: Fördjupningsdagar
IFO: 18 oktober
Äldre- och funktionshinderområdet: 22 oktober
kl 9.00-15.00, plats Lycksele Hotell Lappland
Under dessa fördjupningsdagar ges mer kunskap om våld inom IFO och äldre- och funktionshinderområdet. Alla 
deltagare kommer att handledas i att undersöka den egna verksamhetens organisation och arbetssätt och hur detta kan 
utvecklas. En dag sker fördjupning inom IFOs område (18 oktober) och en annan inom äldre och funktionshinderområdet 
(22 oktober). 

Obs! Socialcheferna bör delta på båda fördjupningsdagarna och övriga är också mycket välkomna att delta på båda. 
På fördjupningsdagarna är också andra medarbetare som inte är chefer eller verksamhetsutvecklare eller motsvarande 
välkomna att delta.

Dagarna leds av FoU Socialtjänst och andra aktörer kommer att medverka.

Innehåll på fördjupningsdagar

 IFO
• Fördjupning om våld och utsatthet i nära relationer 
• Våld i nära relation och barn
• Hur arbetet kring våld kan organiseras i en kommun inom IFO  
• Samtal om lokala förutsättningar och utveckling lokalt
• Förebyggande arbete
• Arbete med våldsutövare     
• Vidareutveckling av uppgift för arbete på hemmaplan inför nästa utbildningsdag

 Äldre- och funktionshinderområdet
• Fördjupning kring särskild utsatthet våld äldre och funktionshinder 
• Tidig upptäckt av våld och uppsökande verksamhet
• Hur arbetet kring våld kan organiseras i en kommun inom äldreområdet och 
 funktionshinderområdet
• Samtal om lokala förutsättningar och utveckling lokalt
• Vidareutveckling av uppgift för arbete på hemmaplan inför nästa utbildningsdag

Steg 4: Gemensam avslutningsdag
24 november, kl 9.00-15.00, plats Lycksele Hotell Lappland
Under denna avslutningsdag går vi igenom behov av lokal och gemensam utveckling samt planering framåt. 
Utgångspunkt är arbetet med den hemuppgift som följt med genom utbildningen.

Dagens leds av FoU Socialtjänst och andra aktörer kan komma att medverka. 

Dagens innehåll

• Konkretisering av det lokala behovet
• Formulering av gemensam utveckling och eventuell samverkan
• Tydliggöra behovsstöd – vad behövs och vad finns?
• Planering framåt
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