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Inbjudan till gemensam träff 
kring resurscentrasatsningen 
Länsstyrelserna hälsar välkommen till en gemensam träff för 
pilotverksamheterna och den nationella samordningen    
 
Dagen syftar till att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan pilotverksamheterna 
och främja ett närmare samarbete med den nationella samordningen. Ni 
kommer även få vässa era kunskaper kring ny lagstiftning som trädde i kraft 
den 1 juli 2020 samt ta del av kartläggningen som Nationella 
kompetensteamet gjort om bortförda barn samt barn som uppges vara gifta 
under 2019.  
 
Träffen var planerad att arrangeras den 6 oktober i Stockholm men ställdes 
in till följd av Covid-19. Nu revideras upplägget för webbsändning. 
 
Målgrupp för dagen är resurscentraverksamheternas samordnare och 
resursteam/arbetsgrupper kopplade till verksamheten och uppdraget.  
 
Det är viktigt att ni finner dagen meningsfull. För att kunna anpassa 
innehållet på förmiddagen efter era behov uppmanas ni att inkomma med 
önskemål senast tisdagen den 15 september.   
 
DATUM: tisdagen den 6 oktober 2020 klockan 09.00 –16.15.  
 
PLATS: Webbsändning. Mer information uppdateras löpande.  
Några av oss kommer finnas på plats på Hotel C, Vasaplan 4, 101 37 
Stockholm.  
 
KOSTNAD: Kostnadsfritt.   
 
ANMÄLAN: Anmäl dig på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats senast 6 
september eller klicka här.  
 
Se preliminärt program på sidan 2.  
 
 

Varmt välkommen! ����  
 
 
 
 
 

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---ostergotland/2020-05-14-gemensam-traff-kring-resurscentrasatsningen.html
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PROGRAM 
 

09.00 – 09.30 Inledning och check-in 

Pantea Tavakoli, sakkunnig rådgivare, nationell projektledare för 
resurscentrauppdraget, Nationella kompetensteamet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.    

09.30 – 11.30  Erfarenhetsutbyte & statistik från 
pilotverksamheterna inklusive paus  

11.30 – 12.30 Lunch 

12.30 – 13.30  Presentation av vägledningsdokumentet och 
arbetet framåt  

13.30 – 13.40    Paus  

13.40 – 14.40   Presentation av nationella kartläggning. Bortförda     
personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta 
under 2019 

Matilda Eriksson, sakkunnig utredare  
Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck  
 
14.40 – 15.00    Paus  

15.00 – 16.00    Genomgång av ny lagstiftning  

Negin Amirekhtiar, sakkunnig rådgivare och utvecklingsledare   
Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck    
 

16.00 – 16.15   Check-out och avslut 
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