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INBJUDAN TILL SEMINARIUM
OM STADENS PROGRAM FÖR
KVINNOFRID - MOT

VÅLD I NÄRA
RELATIONER
Stadens långsiktiga ”nollvision” är att ingen - vare sig kvinna, man eller barn - ska utsättas för våld eller andra
övergrepp från närstående. Medvetenheten om våld och förtryck som samhällsproblem måste ständigt vara
närvarande i yrken där man möter andra människor för service, stöd eller myndighetsutövning. Alla möter
någon gång i sitt arbete vuxna eller barn som är eller har varit utsatta för våld i en nära relation. Medarbetare
vid stadens förvaltningar och bolag är oerhört viktiga för att våga se våldet, våga fråga och våga agera. Staden
har ett ansvar både som stor arbetsgivare och som servicegivare.
Jag vill härmed inbjuda ledningsgrupper och förtroendevalda vid nämnder och bolag enligt sändlistan nedan till
ett seminarium för att aktualisera denna viktiga fråga.
13.00 -13.15
13.15 -14.00
14.00 -14.30
14.30 -15.45

Ewa Samuelsson (KD) inleder och presenterar programmet för kvinnofrid - mot
våld i nära relationer
Hur ser våldet ut, hur kan man se signaler och som anställd eller arbetsgivare bidra till
att brottsoffer får stöd och hjälp? Josefin Grände, sakkunnig inom området
Fika
Josefin Grände fortsätter sin föredragning

Varmt välkomna!

Ewa Samuelsson (KD)
Bitr. socialborgarråd

Tid:

den 25 februari kl 13.00 – 16:00 alternativt
den 28 februari kl 13.00 – 16.00
Plats: Stora Fatburen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 2B
Anmälan: senast den 20 februari på denna länk:
http://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=d31d86d8-142a-4b81-bb4959bd5df10747 eller till: pia.modin@stockholm.se tfn: 508 25618.

www.stockholm.se

Skickat till förvaltningschefer samt nämndsekreterare vid följande
förvaltningar/bolag:
Arbetsmarknadsnämnden
Exploateringskontoret
Fastighetskontoret
Idrottsförvaltningen
Kulturförvaltningen
Kyrkogårdsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Serviceförvaltningen
SLK, Förnyelseavdelningen
Stadsarkivet
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Micasa
Familjebostäder
SISAB
Stockholms Hamn
Stockholmshem
Stockholm Business Region
Stockholm Parkering
Bostadsförmedlingen
Stadsteatern
Stockholm Vatten
Stokab
Svenska Bostäder
Särskilt seminarium anordnas för stadsdelsförvaltningarna, socialförvaltningen,
äldreförvaltningen, utbildningsförvaltningen och överförmyndarförvaltningen.
Programmet finns på intranätet: I min yrkesroll/Verksamhet/Individ och Familj/Styr- och
stöddokument
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