OPERATION KVINNOFRIDS KONFERENS 2020

Våld mot barn
och våld i ungas nära relationer
20 NOVEMBER
ÅRETS KONFERENS SKER GENOM WEBBSÄNDNING SAMT INSPELADE SEMINARIER

Varmt välkommen till Operation Kvinnofrids konferens om våld mot barn och våld i ungas
nära relationer.
Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län för att utbyta erfarenheter,
samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan.
Målgrupp för konferensen är chefer och personal inom kommuner och stadsdelar,
Kriminalvården, Polismyndigheten, Region Stockholm, Åklagarmyndigheten, andra
myndigheter samt civilsamhällesorganisationer i Stockholms län.
Det årliga Kvinnofridspriset delas ut till en verksamhet som arbetar mot våld mot barn
och våld i ungas nära relationer.
Konferensen arrangeras i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten,
Region Stockholm, Kriminalvården, Storsthlm, Stockholms stad samt Åklagarmyndigheten
inom ramen för samverkansplattformen Operation Kvinnofrid.
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Våld mot barn
och våld i ungas nära relationer
WEBBSÄNT PROGRAM 20 november, 2020
Med reservation för eventuella ändringar

Moderator:

Kattis Ahlström

09.00–09.15

Välkomna och presentation av inspelade föreläsningar på Operation Kvinnofrids webbplats
Anija Johansson och Katarina Edlund, Länsstyrelsen Stockholm

09.15–13.00

SÄNDNINGSUPPEHÅLL

13.00–13.10

Sofia flick- och gosskör under ledning av Bolla Henriksson

13.10–13.20

Välkomna och inledning
Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län

13.20–13.30

Information om webbsändning och inspelade seminarier på Operation Kvinnofrids webbplats

13.30–13.50

Barnets rätt till frihet från alla former av våld
Anneli Sjöberg, Barnombudsmannen

13.50–14.00

Information om Operation Kvinnofrid samt status gällande Strategi och handlingsplan för att
förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026
Operation Kvinnofrid

14.00–14.20

PAUS

14.20–14.50

Hur kan våldsutsatta barn bli huvudpersoner i sitt möte med myndigheter?
Maria Eriksson, professor socialt arbete Ersta Sköndal Bräcke högskola

14.50–15.10

Våld – från barn till vuxen och hur man bemöter oss så att det gör skillnad
Föreningen Knas hemma

15.10–15.30

Samtal med föreläsare

15.30–15.45

Sammanfattning och utvärdering

15.45–15.55

Utdelning av Kvinnofridspriset 2020
Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län

15.55

Avslutning
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INSPELADE SEMINARIER PÅ www.operationkvinnofrid.se
Tema: Att uppmärksamma, bedöma och stödja
f Vikten av samverkan för att förebygga våld
Medverkande: Lina Jallow, Satu Vanhanen, Rafelle Azzawi, Sayruz Rodriguez, Våldspreventivt
centrum Botkyrka kommun
f Barns delaktighet i ärenden som rör våld
Katarina Elmehed, socionom och utbildare Signs of Safety
f Barnhus – myndighetssamverkan för barnets bästa
Medverkande: Maria Gorosch, Frida Malm, Carl Brunell, Barnahus Stockholm
Moderator: Anija Johansson, Länsstyrelsen Stockholm
f Vägen till en säkerhetsplan enligt Signs of Safety
Medverkande Diana Nikosjkova, Solna stad
f P1 Dokumentär miniserie: Barnen i vårdnadstvisterna
f Barnsamtal – att möta barn i kris
Medverkande: Poa Samuelberg, Barnafrid Linköpings universitet

Tema: Fördjupning målgrupper
f Vad säger forskningen om våld i ungas nära relationer?
Medverkande: Carolina Överlien, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress och
Stockholms universitet
f Den långa resan – barn och våld i migration
Medverkande: Erica Mattelin, Barnafrid Linköpings universitet
f ”Det är som att dejta typ” – om fenomenet sugardating utifrån erfarenheter av ett dagligt
socialt arbete
Medverkande: Malin Andersson, Stockholms stad
f Jag tyckte jag bodde i helvetet
Medverkande: Lisa Dahlgren, barnrättsorganisationen Maskrosbarn
f Är barn med funktionsnedsättning mer utsatta för våld och kränkningar?
Medverkande: Linda Jonsson och Carl Göran Svedin, Ersta Sköndal Bräcke högskola
f Förekomsten och karaktären av hedersrelaterat våld och förtyck mot individer med
intellektuell funktionsnedsättning
Inspelat på NNS webbkonferens 7 september 2020: Hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning,
barn- och tvångsäktenskap
Medverkande: My Hellberg, TRIS (Tjejers rätt i samhället)
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WEBBSÄNT PROGRAM 20 NOVEMBER
Sven-Erik Österberg
Sven-Erik Österberg är landshövding i Stockholms län och chef för
Länsstyrelsen i Stockholm sedan den 1 februari 2018. Han har en bakgrund som
riksdagsledamot, biträdande finansminister och kommer senast från uppdraget
som landshövding i Norrbottens län. I egenskap av landshövding är Sven-Erik
ordförande i Operation Kvinnofrids styrgrupp.

Kattis Ahström
Kattis Ahlström arbetar som journalist, föreläsare och programledare. Hon har även
ett stort socialt engagemang i flera välgörenhetsorganisationer och var tidigare
generalsekreterare på BRIS. Hon har även tilldelats TV-priset ”Kristallen” för årets
kvinnliga programledare.

Anija Johansson
Anija Johansson arbetar som utvecklingsledare inom uppdraget mäns våld mot
kvinnor på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Katarina Edlund
Katarina Edlund arbetar som utvecklingsledare inom uppdraget mäns våld mot
kvinnor på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Annelie Sjöberg
Annelie Sjöberg är utredare på Barnombudsmannen och ansvarar bland annat för
uppdragen Barnrätt i praktiken och Länsstyrelseuppdraget: en samverkan mellan
Länsstyrelsen och Barnombudsmannen. Hon har tidigare arbetat över 20 år inom
socialtjänsten och har en gedigen erfarenhet av frågor som rör våld mot barn.
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Föreningen Knas hemma
Knas hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar och verkar
nationellt. Vi som är med i Knas hemma är ungdomar och unga vuxna
i åldrarna 13–30 år, som antingen bor eller har bott i familjehem, HVB,
eller annat boende för samhällsplacerade barn eller unga. Knas hemma
arbetar med att förändra samhället genom att påverka, utbilda och sprida
kunskap om barn och ungdomar utifrån våra egna röster och erfarenhet
av placeringar.

Maria Eriksson
Maria Eriksson disputerade 2004 vid Uppsala universitet och antogs som docent 2008. Hon
har tidigare bland annat varit forskare i genusvetenskap vid Göteborgs universitet (2004–
2007), universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan i Kalmar (2006–2008), forskarassistent
i sociologi vid Uppsala universitet (2008-2011) samt lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid
Uppsala universitet (2009–2012). Maria Eriksson blev professor i socialt arbete vid Mälardalens
högskola 2012 och rekryterades till Ersta Sköndal Bräcke högskola som professor i socialt
arbete 2017

INSPELADE SEMINARIER PÅ www.operationkvinnofrid.se
Katarina Elmehed
Katarina Elmehed är socionom och arbetar med socialtjänster runt om i landet
som handledare och utbildare inom förhållningsättet Signs of Safety. Katarina har
arbetat inom socialtjänsten med barn och unga i 12 år och då framför allt som
socialsekreterare.

Maria Gorosch
Maria Gorosch är polis och socionom. Arbetar idag som gruppchef för en
utredningsgrupp på Barnahus Stockholm.

Frida Malm
Frida Malm är gruppledare för socialförvaltningen Stockholms stad på Barnahus
Stockholm. Socionom med fokus kring våld och sexuella övergrepp. Gruppledare för
samordnare, kuratorer och krisstödjare.
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Carl Brunell
Carl Brunell är leg psykolog och arbetar som psykolog för BUP Barnahusteam, Region
Stockholm.

Diana Nikosjkova
Diana Nikosjkova är socionom och har de senaste 8 åren arbetat med barn
och ungdomar som är aktuella på socialtjänsten utifrån oro för våld och/
eller försummelse i hemmiljön. Idag arbetar Diana som samordnare för
säkerhetsplanering på socialtjänsten i Solna stad.

Poa Samuelberg
Poa Samuelberg är leg psykolog, psykoterapeut samt specialist i klinisk
psykologi med lång erfarenhet från barn och ungdomspsykiatrin, senast från
länsövergripande specialistenhet Traumaenheten, BUP Stockholm. På Barnafrid
arbetar Poa som utredare för ett regeringsuppdrag att öka kompetens inom
psykiatrisk traumavård i första linjen och BUP. Poa är certifierad utbildare
i Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, TF-KBT, och har ansvar för
uppdragsutbildningen i metoden på Barnafrid.

Carolina Överlien
Carolina Överlien är forskningsledare på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og
traumatisk stress (NKVTS) och docent i socialt arbete, Stockholm universitet

Erica Mattelin
Erica Mattelin är psykolog och doktorand på Barnafrid Linköpings Universitet.
Hon har tidigare arbetat som psykolog med barn i utsatta livssituationer på Rädda
Barnens centrum. Ericas doktorandprojekt fokuserar på barn på flykt och deras
våldsutsatthet med koppling till hälsa och resilience.
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Malin Andersson
Malin Andersson är socionom och har arbetat som socialsekreterare i 24 år. Hon
arbetar som uppsökande socialsekreterare med inriktning mot unga som utnyttjas
i prostitution i Stockholms Stad. Malin bemannade polisens prostitutionsgrupp i
Stockholm från 2014 fram till dess nedläggning hösten 2019. Nu samarbetar hon
främst med polisens Nationella operativa avdelning (NOA) när det gäller att hitta,
identifiera och hänvisa unga som blir utnyttjade sexuellt mot ersättning.

Lisa Dahlgren
Lisa Dahlgren är sakkunnig i barnrättsfrågor på organisationen Maskrosbarn.

Lina Jallow
Lina Jallow arbetar som projektledare på Våldspreventivt centrum i Botkyrka kommun.

Satu Vanhanen
Rektor, Grindtorpsskolan Botkyrka kommun

Rafelle Azzawi
Samordnare för metoden TÅGET, våldsförebyggande arbete yngre åren, Våldspreventivt center
Botkyrka kommun
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Sayruz Rodriguez
Sayruz Rodriguez är MVP-mentor i Botkyrka kommun

Linda Jonsson
Linda Jonsson är socionom och lektor i socialt arbete på Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Hennes
forskning handlar om olika former av våld mot barn, men främst sexuella övergrepp och sexuell
exploatering.

Carl Göran Svedin
Carl Göran Svedin är professor i barn- och ungdomspsykiatri sedan 2002, först i Lund och sedan
tom 2019 vid Linköpings universitet. Sedan 2020 är han affilierad professor vid Ersta Sköndal
Bräcke högskola. Forskningen har i huvudsak handlat om den så kallade sociala barn- och
ungdomspsykiatrin och berört utagerande barn, barn och skilsmässa, men framför allt barn som
far illa i form av barnmisshandel och sexuella övergrepp. Skrev tillsammans med Linda Jonsson
och Åsa Landberg 2016 kunskapsöversikten ”Om barn med funktionsnedsättning i Sveeige och
deras utsatthet för våld och kränkningar

My Hellberg
My Hellberg arbetar som kanslichef på föreningen TRIS – Tjejers rätt i samhället.
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Kvinnofridspriset är Operation Kvinnofrids årliga
pris för att belöna särskilt goda insatser mot
våld i nära relationer. Myndigheter, kommunala
verksamheter och organisationer verksamma
i Stockholms län kan belönas med priset.
Prisutdelning sker varje år i samband med
Operation Kvinnofrids spridningskonferens i
november.
Kvinnofridspriset instiftades 2016 med syftet att
främja kvalitetsutveckling samt ett gott utfört
arbete inom våldsområdet. Syftet är även att
lyfta lärande exempel från länet och främja
kunskapsspridning mellan yrkesverksamma.
Förhoppningen är att priset ska utgöra en
morot för verksamheter att fortsätta bedriva ett
gott utvecklingsarbete inom våldsområdet.

Initiativet till Operation Kvinnofrid togs
1996 av Länsstyrelsen i Stockholms län,
Polismyndigheten i Stockholms län samt
Stockholms stad.
Operation Kvinnofrid är en samverkans
plattform med uppgift att i Stockholms län
förebygga och bekämpa våld i nära relation,
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution,
människohandel för sexuella ändamål och
sexuellt våld oberoende av relation.

