
Välkomna till en dag om  
hedersrelaterat våld och förtryck 

Den 4 april 2018 i Ystad 

Länsstyrelserna i Skåne och Östergötland bjuder in till en utbildningsdag för yrkesverksamma inom 
framförallt socialtjänst, skola, polis/rättsväsendet och ideella organisationer i sydöstra Skåne. Syftet 
med dagen är att ge ökade kunskaper inom hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och 
tvångsäktenskap och könsstympning. Vi vill öka kännedomen om respektive verksamhets uppdrag 
och ansvarsområden. Vi belyser hur man praktiskt kan gå tillväga i mötet med barn och unga och hur 
verksamheter kan samverka kring stöd och insatser. 

Medverkar från det Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland gör: 
 Juno Blom – utvecklingsledare hedersrelaterat våld och förtryck
 Bo Lagerkvist – Polis
 Christina Malmqvist – Socionom, HRV-strateg Lunds kommun

Tid: Onsdagen den 4 april 2018, kl. 8.30-16.00 

Plats: Österport Gymnasieskola, Surbrunnsvägen 1, Aulan, Ystad 

Målgrupp: Yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, polis/rättsväsendet och ideella organisationer 
som möter barn och unga.  

Anmälan: Anmälan görs via denna länk 
Sista anmälningsdag är den 14 mars. 

Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på enklare lunch & kaffe. 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/kalender/Pages/Anmalningsformular.aspx?activity=http%3a%2f%2fwwwstart.lansstyrelsen.se%2fskane%2fSv%2fkalender%2f2018%2fSidor%2fV%25C3%25A4lkomna-till-en-dag-om-hedersrelaterat-v%25C3%25A5ld-och-f%25C3%25B6rtryck.aspx&activityWeb=http%3a%2f%2fwwwstart.lansstyrelsen.se%2fskane%2fSv%2fkalender%2f2018


 
Program 

 
 

 

08.30 - 09.00 Kaffe 
 

09.00 - 09.15 Inledning och introduktion av dagen 
 
09.15 - 11.30 Juno Blom, inklusive paus 

 
11.30 – 12.30 Lunch 
 

12.30 - 13.45 Bo Lagerkvist, Christina Malmqvist, Juno Blom 
 
13.45 - 14.15 Kaffe 
 
14.15 – 15.45 Bo Lagerkvist, Christina Malmqvist, Juno Blom 
 

15.45-16.00 Avslutning 
 
 
 

Det Nationella Kompetensteamet samordnar och stödjer arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 
och dess olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och 
kvinnor. De som ingår i Kompetensteamet kommer bland annat från Länsstyrelsen Östergötland, 
Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg och bland dem finns utredare, HRV-strateger, poliser, 
psykologer, socialsekreterare och forskare. 

 
 
 
 
 

Varmt välkommen! 
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