
 FRUKOST 

 

 

Postadress: Box 30000, 701 35 Örebro 

Besöksadress: Drottninggatan 9, Örebro 

Telefon: 019-21 00 00 

orebrokommun@orebro.se 

Örebro kommun 

Kommunstyrelseförvaltningen 

orebro.se 

Våldet och det traumatiska 

bandet. 

Det kan vara svårt för omgivningen att förstå varför någon stannar i en relation där man 
utsätts för våld. Ofta finns starka band mellan de inblandade i en misshandelsrelation. 
Bandet består av många olika delar som flätats samman till en helhet som är svår att bryta. 
Lisa Montin från Centrum mot våld i nära relation, Socialförvaltningen, kommer att öka 
vår kunskap och förståelse kring det traumatiska bandet och svara på era frågor.  

 

Datum:  Fredag 24 maj 2019 

Tid: Kl. 07.30 – 08.30 

Lokal:  Lokal Kupolen, Rådhuset, Använd entrén via Stortorget 1A. 

Målgrupp:  Medarbetare som i sitt arbete träffar människor som lever eller levt med våld 
i sina nära relationer, men även andra intresserade är välkomna 

Anmälan: Arrangemanget är kostnadsfritt men vi vill att du anmäler dig via denna länk: 

https://app.memlin.com/view/5cc6d84d024b9c  

Övrigt:  Vi bjuder på enklare frukost. 

Kontakt: Har du frågor om anmälan kontakta Rådhusets reception 019-211091. Har 
du frågor om arrangemanget, Renée Andersson, 019-211565, renee.andersson@orebro.se. 

 

 

Mänskliga rättigheter är, tillsammans med folkhälsa och jämställdhet, en viktig del av Örebro kommuns arbete för ett socialt hållbart samhälle. Örebro 

kommun är en stor organisation med många anställda som planerar för, tar beslut om, och möter en stor mängd människor varje dag. Det är därför i detta 

arbete som vi ska säkerställa att människors rättigheter integreras. De mänskliga rättigheterna ligger fast men Örebro kommuns insatser inom området 

förändras ofta över tid utifrån vilka frågor som behöver ges extra fokus. Under 2018-2020 genomför Örebro kommun en kompetensutvecklingsinsats. Fokus för 

insatsen är barnets rättigheter, våld i nära relation och hedersrelaterat våld, hbtq (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner) och teckenspråkiga. 

Har ni på er arbetsplats behov av kompetensutveckling? Kontaktpersoner hittar du tillsammans med information om kommande kompetensutvecklingsinsatser 

på intranätet. Läs mer på Örebro kommuns interna MR-sidor 

MR-frukost är ett forum för organisatoriskt lärande där vi lyfter interna goda exempel och arbetssätt.. 

 

https://app.memlin.com/view/5cc6d84d024b9c
http://intranat.orebro.se/kommunorganisation/manniskorsegenmakt/manskligarattigheter.7751.html

