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Inbjudan till utbildning  
i trygghet och jämställdhet!

Två av kommunens viktigaste mål är att skapa ett tryggare Linköping och att säkerställa att  
jämställdhet och mångfald prioriteras i all verksamhet. För att uppnå detta anordnas tre utbildnings-
tillfällen i trygghet och jämställdhetsfrågor under 2010. Målet är att ge dig fördjupad kunskap och 
konkreta arbetsredskap för din verksamhet. 

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom:
• utveckling och samhällsplanering,
• stads- och trafikplanering,
• service samt drift och underhåll av gata, park och natur. 

4 mars kl. 9.00-12.00 Jämställd trygghet - en utmaning för kommunen  
Brottssituationen i Linköping samt nuvarande trygghetsarbete i kommunen och i landet av representanter 
från säkerhetsgruppen och polisen. Birgitta Andersson, forskare vid Lunds universitet. Vad betyder 
tryggheten för individen, välfärden och samhället? Vad har jämställdhet med trygghet att göra?

15 april kl. 9.00-12.00 Vad kan vi göra för att skapa en tryggare kommun? 
Vad gör du, jag och förvaltningen för att skapa en tryggare kommun? Hur utvecklar vi kommunens 
trygghetsarbete tillsammans? Konkreta tips, råd och arbetsmetoder för att skapa trygghet och jäm-
ställdhet inom ditt ämnesområde. Anita Larsson, docent och fd lektor i fysisk planering, Bo Grönlund, 
lektor från Köpenhamn om hur den yttre miljöns utformning påverkar förekomsten av brott. Tora Friberg 
professor Linköping, genusperspektiv på fysisk planering och trafik.

15 september kl. 9.00-12.00 Utvecklingsseminarium med idéutbyte över verksamhetsgränserna  
Verksamhetsövergripande trygghetsarbete och jämställdhetsintegrering i förvaltningen, kommunen. 
Vad kan vi göra tillsammans och i samverkan med företag, organisationer och den ideella sektorn?

Du väljer själv om du vill anmäla dig till ett eller flera tillfällen. 

Klicka här för att anmäla dig!   Anmälan senast 18 februari.

Närmare program och utbildningslokal skickas ut inom kort. Har du frågor om utbildningen så  
kontakta Göran Andersson, goran.andersson@linkoping.se, telefon 013-20 63 54.

Välkommen!

Christer Sjölund    Lars Hågbrandt
KS Förvaltning     Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

http://www.webropol.com/P.aspx?id=402434&cid=19876191


Utbildning i trygghet och jiimstiilldhet
15 april 2010

Workshops e.OOr2.00 ( kaffepaus 10.30 pi Bryggan)

1. Hur &sisk samhiillsplanering kan bidra till iikad tryggh€t och iemst:illdhet
i samllillet! - Anita Larsson
Lokal: Pressliiktaren

2. Trygghet och i:imstelldhet i trafiken! - Tora Friberg
Lokal: Duetten

3. Miliii- och bebyggelseplanering fiir kygghet i staderg nnrmiljiin och
bostadskvarteret! - Bo Griinlund
Lokal: Kulturen

Kvillsfiirelisning: Hur den yttre miliiins utformning piverkar
trygglietsupplevelsGn--o-ch frireko-msten av brdtt:FatCrdirlridrd-

Kviillsforeliisningen vainder sig till dig som iir medlem i ett lokalt trygghetsre4
geograJiskt utskott teknik- och samhZillsbyggnadsn:imnden, byggniimnden,
kollektivtrafikniimnden eller pA annat satt arbetar med trygghetsfriimjande - och
brottsf 6rebyggande frigor.

kl. 18.00-19.30 (kaffe serveras fr6n kl. 17.30)
Plats: Stadshusets fullm?iktigesal


