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Med fokus på verktyg
 

https://www.instagram.com/artfromjaja/


REGION

Vi fokuserar inte på VAD våld i nära relationer är, utan på 
VERKTYGEN och vad vi kan göra för att hjälpa!
– Vad kan kommuner göra annorlunda för att stötta offren 
och förebygga våld i nära relationer? 
– Hur kan kommuner effektivisera sitt arbete och samtidigt 
höja kvaliteten och värdet för både offer och förövare?

till en annorlunda konferens med fokus på 
verktyg för att stödja offren och för att förebygga 
våld i nära relationer. 

VÄLKOMMEN

Vi börjar kl 08.30 med registrering och kaffe. 
Kl 9.00 drar programmet igång och vi avslutar dagen kl 15.45. 

Välkommen att delta i en
annorlunda konferens med 
mig som moderator.
Sven-Erik Alhem, f.d överåklagare

 4 fokusområden
    4 inspiratörer
      4 expertpaneler



Socialnämnden får som ansvar att arbeta för att personer som                                  
utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp                                      
ska ändra sitt beteende
Hälso- och sjukvården ska ta barns behov av information, råd och                                    
stöd i särskilt beaktande 
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska under vissa                                               
förutsättningar kunna lämna uppgifter till Polismyndigheten som                                        
rör en person

Hur hjälper samhället offer och förövare vid våld i nära relationer?
Inte alltid som det skulle kunna se ut. Brottsoffer måste göra många saker själv direkt efter 
ett övergrepp då de redan befinner sig i ett mycket kritiskt läge och behöver hjälpen som
mest. De får råd från socialtjänst, polis m fl om att samla in bevis, att inte byta kläder, att 
ringa vänner eller hänvisas de till någon hjälporganisation… Och i många fall kan/vill/vågar 
de inte ens kontakta myndigheterna. 

För att beviljas besöksförbud krävs bevis, och nyligen dödades en ung kvinna 
i Malmö av sin man. Hon hade ansökt om besöksförbud men nekats… Flickor 
som utsätts för hedersvåld och förtryck låses in på SiS-anstalter, något som 
forskare menar är helt fel åtgärd från samhällets sida. Att förändra beteendet 
hos våldsutövare är viktigt för att förebygga våld i nära relation och heders-
relaterat våld och förtryck. Kommuner och regioner behöver stärka det 
arbetet – med de våldsutsattas trygghet i centrum.

Nytt ansvar för kommunerna
Den 9 juni 2021 fattade riksdagen beslut om en ändring i socialtjänstlagen 
som innebär att socialnämnden ska verka för att den som utsätter eller 
har utsatt en närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt 
beteende. Förändringen gäller från 1 augusti 2021. Flera lagändringar 
ska göras för att förebygga våld i nära relationer vilket innebär att:

VARFÖR?

...DÄRFÖR 
behövs denna 
konferens!



Maria Rashidi och Elisabet Omsén. Maria är ordförande I Kvinnors Rätt, en parti- 
politiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och 
våld i nära relationer. Elisabet är frilansjournalist som skrivit Marias biografi "Bränd 
frihet". Tillsammans föreläser de utifrån Marias personliga berättelse och mångåriga 
yrkeskunskap om hedersfrågor i Sverige.

Asal Narimani, verksamhetsutvecklare våld i nära relation, Brottsofferjouren Sverige. 
Lång erfarenhet av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och våld i relation och 
arbetar även med utbildning samt föreläser inom området. 

Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger med- 
mänskligt stöd och information om rättsprocessen till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. 

Gerd Eriksson Holmgren, chef för enheten mot våld i nära relationer i Trollhättans Stad.
Enheten stöttar bland annat kommunens chefer att hjälpa medarbetare som utsätts för
våld hemma.

FOKUS:

STÖD TILL BROTTSOFFER

Vilket stöd erbjuder Kvinnors Rätt och Brottsofferjouren?
Hur ser samarbetet med socialtjänsten ut? 
Hur gör man i Trollhättans kommun som rankats ”bäst i landet” på detta?
Vilka är samhällets utmaningar?
Vad saknas i insatserna från kommunerna? Hur skulle det kunna se ut?

09.00 - 10.20
Inspiratörer och expertpanel diskuterar:
Brottsofferorganisationerna är otroligt viktiga för kommunerna som bär 
ansvaret för såväl stöd som förebyggande insatser. Vad är allra viktigast för 
ett väl fungerande brottsförebyggande arbete?

10.20 - 10.35 Fika

https://vimeo.com/680416710/b47af7d1df


Ditte Brorson, psykolog, arbetar för organisationen "Lev uden vold". Genom många 
samtal med människor som utövar våld har Ditte fått stor kunskap om ”våldets väsen”; 
om varför förövare använder våld mot sina nära och om hur man kan hjälpa dem att sluta. 
Ditte menar att våld i nära relationer inte främst är ett relationsproblem, utan ett personligt 
problem hos den som är våldsam, och att det därför är viktigt att arbeta med förövarna.

Nils Öberg, generaldirektör vid Försäkringskassan. Nils var tidigare generaldirektör vid 
Kriminalvården där han utsågs till regeringens särskilda utredare för återfallsförebyggande 
insatser för män som utsätter närstående för våld; ett arbete som ligger till grund för ny 
lagstiftning kring våld i nära relationer. Nils har även tjänstgjort i Europeiska kommissionen, 
inom Säkerhetspolisen och på Justitiedepartementet.

Ulf Calvert, leg. psykolog, operativt ansvarig för Välj att sluta/Manscentrum. Välj att sluta 
är en nationell telefonlinje som vänder sig till våldsutövare. Syfte med telefonlinjen är att 
bemöta, motivera och hänvisa till behandling. Ett första steg i en förändringsprocess mot 
ett liv utan våld.

FOKUS:

FÖREBYGGANDE ARBETE

Danskarna är förebilder – hur arbetar man förebyggande i Danmark?
Varför använder förövarna våld och hur kan man hjälpa dem att sluta?
Inte främst ett relationsproblem, utan ett personligt problem hos den 
som är våldsam 
Vilka intentioner har vår regering med ny lagstiftning och vad lyftes fram 

Hur kan vi utveckla det förebyggande arbetet i Sverige?

10.35 - 11.55
Inspiratörer och expertpanel diskuterar:
Att fokusera på stöd till brottsoffer innebär ofta att kvinnor skuldbeläggs. 
Det var deras fel… Därför är det viktigt att flytta fokus till att även omfatta 
det förebyggande arbetet med förövarna. 

       i utredningen som föregick lagförslaget? 

11.55 - 12.40 Lunch

https://vimeo.com/680416710/b47af7d1df


Erika Gyllenswärd, verksamhetsutvecklare på Nationella operativa avdelningen, NOA, för 
brottsområdet brott i nära relation inom polisens nationella verksamhet. Erika har varit chef 
i Brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten i 10 år i Stockholm Nord och även under 
några år verksamhetschef för ett kommunalt skyddat boende i Norge för ca 80 kvinnor och 
80 barn boende varje år.

Annika Staaf, är universitetslektor, jur kand och fil.dr i rättssociologi samt docent i socialt 
arbete, Malmö Universitet. Annika har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, 
särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och 
offentligrättsliga principer.

Ulrika Rogland, advokat, tidigare domare och åklagare. Ulrika har sedan 2017 en egen 
advokatbyrå i Malmö. Hon är specialiserad på våld i nära relation, sexuella brott och brott 
mot barn samt vårdnadstvister. Ulrika deltar ofta i debatter.

FOKUS:

LAGAR OCH LEGALA SYSTEM

Vad innebär detta rent konkret?
Inte bara det brottsförebyggande arbetet utan också de repressiva 
frågorna om polisanmälan, förundersökning och lagföring är av stort 
intresse. 
En mycket viktig brottsförebyggande effekt ligger i att brottsutredning  
och process utfaller väl egentligen både från ett brottsoffer- och 
gärningsmannaperspektiv. 
Hur kan socialtjänsten bidra i det arbetet?

12.40 - 14.00
Inspiratörer och expertpanel diskuterar:
Polisen utvecklar nu sitt arbete och kommer att fungera bättre tillsammans 
med socialtjänst, andra myndigheter och organisationer som arbetar med 
våld i nära relationer. 

14.00 - 14.15 Fika

https://vimeo.com/680416710/b47af7d1df


Balqis Lamis Khattab, född och uppvuxen i Malmö, har lång erfarenhet av att jobba 
med ungdomar i riskzon. Genom sitt arbete möter hon många som utsatts för våld i nära
relationer och även hedersrelaterat våld och förtryck. Balqis har fått flera utmärkelser, 
bl.a Årets Eldsjäl, Engagemang Malmö och Skånes mest företagsamma människa.

Pernilla Ouis, professor och fil.dr i humanekologi, lektor i socialt arbete och docent i hälsa
och samhälle med inriktning på etniska relationer. Hennes forskningsområden är kön och
hedersrelaterat våld och sexualitet bland muslimer; sexuell hälsa i ett globalt perspektiv.

Vladimir Ahmed, grundare av 6-stegsprogrammet ”Vi är Sverige", en metod där nyanlända
kan prata om det obekväma – på ett bekvämt sätt. Vladimir använder sina egna erfarenheter
för att öka förståelsen för hur maktstrukturer utifrån uppväxtvillkor ter sig och hur känslan 
av maktförlust hos män hänger ihop med inkluderingsprocessen. 

FOKUS:

HEDERSVÅLD/FÖRTRYCK

Hur är det att växa upp som kvinna i en muslimsk kontext i Sverige? 
Vilka svårigheter ställs kvinnor inför? Hur påverkas deras 
framtidsdrömmar och strävan efter självständighet?
Vad kan kommunerna göra bättre för att förebygga hedersrelaterat våld; 
från kunskap om signaler som kan tyda på att skolelever utsätts för våld 
i familjen, till att introducera och integrera nysvenskarnas kunskap om 
jämställdhet och andra normer i det svenska samhället?

14.15 - 15.45 
Inspiratörer och expertpanel diskuterar:
Hur utvecklas det hedersrelaterade våldet i Sverige och hur påverkar det 
samhället? 

Anna Melle, gymnasielärare, har en bred erfarenhet av det mångkulturella svenska samhället 
och föreläser bl.a. om kulturmöten, kulturkrockar och hedersrelaterat våld. Anna har anlitats 
som medlare och med sin expertis bidragit till lösningar i akuta familjesituationer. Hon är 
även författare och har gett ut ett flertal böcker inom dessa områden.

https://vimeo.com/680416710/b47af7d1df


INFORMATION
Datum
26 april 2022

Tid
08.30 - 09.00 registrering och kaffe
09.00 - 15.45 program

På plats
Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm. 
Tel: 08-676 98 00.

Digitalt
Livesändning via Pikus digitala plattform. 
Länk skickas ut dagen före sändning.

Pris
På plats: 3.100 kr ex moms (fm-fika och lunch ingår).
Digitalt: 2.800 SEK ex moms
Avgiften faktureras efter anmälan

Anmälan
Anmälan är bindande, vid förhinder kan plats överlåtas 
till annan person. 

Information
Om du har frågor eller funderingar, 
kontakta Yi-Wen Chen, projektledare, Piku AB 
yi-wen.chen@piku.se

mailto:yi-wen.chen@piku.se

