
 
 

   

 
 

Digital konferens onsdag 9 december 2020 
 
 
 

Chefsforum – Kvinnofrid 
Inspirationsdag för dig som är beslutsfattare 

 

Välkommen till en inspirationsdag för dig som beslutsfattare om arbetet att 

förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Det blir en fullmatad heldag som du 

kan ta del av digitalt. 

Dagen syftar till att ge kunskap och inspiration att utveckla och förbättra arbetet som 

omfattar våld i nära relationer, barns utsatthet för våld, hedersrelaterat våld och förtryck 

samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är en jämställdhetsfråga och ett stort 

samhälls- och folkhälsoproblem. Stödet som samhället ger kan innebära skillnaden 

mellan liv och död. 

 
Målgrupp: Politiker och chefer inom kommunal verksamhet och hälso- och sjukvård, det 

civila samhället samt samverkande myndigheter. Dagen riktar sig också till strateger och 

utvecklingsledare med uppdrag i området mäns våld mot kvinnor. 

 



 
 

   

Chefsforum – Kvinnofrid 
Digital konferens 

 

Program 9 december 2020 

08.30 Praktisk information 

08.35 Inledning och välkommen 
Annika Lidström, enhetschef, Folkhälsa och rättighetsfrågor, Länsstyrelsen Västra Götaland 
Anne-Charlotte Järnström, direktör, VästKom 
Carina Eliason, områdeschef, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 

08.45 Covid 19 – nuläget samt erbjudande om stöd till kommuner 
Mikael Thörn, senior utredare vid Jämställdhetsmyndigheten 

09.10 Granskning av kommunernas arbete med våld i nära relationer 
Annelie Andersson, inspektör, IVO 

09.45 Paus 

10.00 Att leda organisationens arbete mot våld 
Vad behöver organisationen, arbetsledningen och medarbetarna för att kunna arbeta rättssäkert med 
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck? Framgångsfaktorer för implementering. 
Linn Moser Hällen, socionom, författare och föreläsare vid Arvin Utbildning 

11.00 Paus 

11.10 Glesbygd eller storstad – hur ser stödet ut till de våldsutsatta? 
Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet 

12.00 Lunch 

13.00 SU-Kvinnofrid, systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta 
Tove Corneliussen, länsgemensam utvecklare i kvinnofrid, VästKom 
Joakim von Feilitzen, metodhandledare, Mölndal Stad 

13.30 Islandsprojektet – ett samverkansprojekt med barnfokus 
Carina Eliason, områdeschef, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 

13.55  Att upptäcka och stödja i arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål 
Åsa Ekman och Emilie Holmström Ryffé, regionkoordinatorer i Västra Götaland 

14.15 Paus 

14.30 Att få hem barn som förts utomlands 
Pernilla Martinsson, Resurscentrum Fyrbodal, samordnare vid Barnahus Fyrbodal 

14.55 Ledning och styrning av kvinnofridsarbetet 
Said Niklund, förvaltningschef, Trollhättan Stad 

15.20 Avslutning 
Annika Lidström, Länsstyrelsen Västra Götaland 

 
 
 

Information 

Plats: Digitalt  

Datum/tid: Onsdag 9 december 2020, kl.08.30–15.30. 

Anmälan:    Anmälan görs via-länken-här Sista anmälningsdag är 23 november 2020 

Avgift: Dagen är kostnadsfri! 

Vid frågor och mer information, kontakta: tove.corneliussen@vastkom.se, anders.o.sandberg@lansstyrelsen.se 
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