
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erbjudande: Utbildning om 
jämställdhet i socialtjänsten  

Under åren 2021–2023 genomför FoU Socialtjänst, tillsammans med Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) och FoU Värmland ett arbete för att stärka arbetet med jämställdhet i 

socialtjänsten. Projektet finansieras med stöd av regeringen.  

Inom ramen för arbetet erbjuds länets socialtjänster utbildning inom jämställdhetsintegrering 

och hedersrelaterat våld och förtryck.  

Utbildningarna är kostnadsfria och genomförs av FoU Socialtjänst. 

  

Aktuella utbildningar under 2022 
 

• Chefsutveckling: Socialtjänsten, jämställdhet och ledarskap  

• Grundutbildning: Socialtjänsten och jämställdhet – vad handlar det om? 

• Individbaserad systematisk uppföljning med särskilt fokus på jämställdhet  

• Våld och jämställdhet 

 
Läs vidare på sidan två om innehåll, målgrupp, datum och anmälan.  
 
Vid frågor kontakta Anna Bohlin, FoU Socialtjänst, Region Västerbotten,  
070-516 57 22  anna.j.bohlin@regionvasterbotten.se 
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Aktuella utbildningar jämställd socialtjänst under 2022 
Chefsutveckling: Socialtjänsten, jämställdhet och ledarskap  
Ny Socialtjänstlag är på intågande. Utbilda er om vad det står i utredningens förslag om stärkt arbete 

med jämställdhet. Ni får också beskrivning av vad som är viktigt att tänka på som chef och ledare i 

arbetet med en jämställd socialtjänst. 

Datum, tid, plats Digitala öppna tillfällen den 19 maj kl 9.00-10.30 eller den 19 oktober kl 9.00-10.30 

Målgrupp Chefer på olika nivåer inom hela socialtjänsten. 

Anmälan via denna länk 
 

Grundutbildning: Socialtjänsten och jämställdhet – vad handlar det om? 
Vad är jämställdhet och varför är det en viktig fråga för hela socialtjänsten? Vad vet vi om socialtjänstens 

utmaningar inom jämställdhet? 

Under året finns stående erbjudande om utbildning inom jämställdhet som kan skräddarsys efter 

förutsättningar i den egna kommunen. Upplägg t ex riktat för äldre, funktionshinder eller IFO. Ett 

exempel är att avsätta en stund i samband med APT för ökad kunskap och stöd i samtal om jämställdhet.  

Datum, tid, plats Datum och plats utifrån behov. Omfattning från 1,5 timme.  

Målgrupp Alla anställda inom hela socialtjänstens verksamhetsområde.  

Finns intresse? Kontakta Anna Bohlin, FoU Socialtjänst, Region Västerbotten, 070-516 57 22  

anna.j.bohlin@regionvasterbotten.se 

 

Individbaserad systematisk uppföljning med särskilt fokus på jämställdhet  
I likhet med 2021 erbjuder FoU Socialtjänst under 2022 utbildning i praktisk individbaserad 

verksamhetsuppföljning med särskilt fokus på jämlikhet och jämställdhet. 

Datum, tid, plats Umeå/hybrid den 29 september kl 9.00-16.00 samt den 29 november kl 9.00-16.00  

Målgrupp Verksamhetsutvecklare, metodstödjare, processledare, chefer och medarbetare  

Anmälan via denna länk 

 

Våld och jämställdhet 
Både inom hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relation finns två kostnadsfria webbkurser 

att gå som andra aktörer ger. 

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (webbkursomvald.se)  

En introduktionskurs om vad mäns våld mot kvinnor är. I den här kursen får du en introduktion till 

ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Hedersrelaterat våld och förtryck (webbkursheder.se)  

En kurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med webbkursen är att ge verksamheter ett verktyg 

för att erhålla och underhålla en grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck. 
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