
                                                                                                                                                 

 

Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
Konferens i Kumla Folkets hus den 10 april 09:00 – 16:00 
 

Regeringeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor innebär 
bland annat att kommuner och landsting tilldelas utvecklingsmedel för verksamheter på 
lokal nivå. Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet med att förebygga 
och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vilket inbegriper våld i nära relationer, hur vi kan ge 
stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med 
våldsutövare. 

Genom samverkan mellan kommuner i vår länsdel och Länsstyrelsen kan vi nu arrangera en heldag med 

flera spännande föreläsare. En konferens som är helt kostnadsfri för deltagarna.  

Vi vänder oss till dig som arbetar inom någon av de verksamheter som finns i en kommun, så som 

förskola, skola, omsorg, hälso-och sjukvård, socialtjänst, bostadsbolag, kultur och fritid, personal, 

administration et cetera, där du kan komma i kontakt med personer som kan var våldsutsatta eller 

förövare. Du som är verksamhetschef eller politiker är extra viktig i att detta arbete ska ta fart. 

Konferensen utgör en del i arbetet för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot 

kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till 

kroppslig integritet 

 

Anmäl dig senast den 3 april på Länsstyrelsens webbplats ( http://bit.ly/2C2BiGf ) 

Konferens är kostnadsfri för dig, men du debiteras en avgift på 500 kronor om du trots anmälan inte kommer. 

Kontaktpersoner 
 

  

 

 

 

Hanna Hansson 
Folkhälsoutvecklare  
Sydnärke folkhälsoteam 

hanna.hansson@lekeberg.se 

0585 – 488 47 

 

Tomas Wetterberg 
Länssamordnare  
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

tomas.wetterberg@lansstyrelsen.se 

010-224 86 11 

 

12 04 10 

Kl 09:00 – 16:00 

Kumla Folkets hus 

Konferensen är 

kostnadsfri för 

deltagaren.  

Fika och lunch 

inkluderat 

 

 

http://bit.ly/2C2BiGf


                                                                                                                                                 

Preliminärt program 

08:45      Registrering och morgonfika 

09:15      Välkommen till konferensen                     

09:30      Att förstå förebyggande arbete utifrån maskulinitetsnormer 

                  Peter Söderström 

10:30       Om barns upplevelser av våld i familjen 

                      Anna L Jonhed                     

12:00       Lunch  

13:00       Unga män, maskulinitet och våld 

Marcus Svensson  

14:00      Mingelfika 

14:30      Unga män, maskulinitet och våld  

  Marcus Svensson fortsätter 

16:00       Avslut av dagen 

 

 

 

Peter Söderström 

Fritidspedagog och sociolog 
Peter föreläser om hur det våldspreventiva arbetet har vuxit fram internationellt och nationellt, 

vilka förutsättningar som krävs för ett genomgripande och strukturerat våldspreventivt på 

samhällsstrukturell nivå, ett synliggörande av genus som riskfaktor och vilken roll 

genusförändrande våldsprevention har för en vision om ett jämställt samhälle.   

Anna L. Jonhed (fd. Forssell)  
Universitetslektor i socialt arbete. 

Anna utgår i föreläsningen från sin forskning, med fokus på pappa-barnrelation där pappa varit 

våldsam mot mamma. Anna kommer bl a ge exempel på hur vi kan upptäcka detta och stödja 

föräldrar i deras omsorgsförmåga                             

Marcus Svensson 
Jämställdhetsstrateg, Trollhättans stad  

I föreläsningen visar Marcus på varför våld uppstår i skolan, hur det kan förebyggas och vad 

som krävs för att arbetet ska bli framgångsrikt! 

 

Ytterligare presentationer av föreläsarna finns på Länsstyrelsens hemsida via följande länk 

http://bit.ly/2C2BiGf 

 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Stortorget 22, 701 86 Örebro 

010-224 80 00 

orebro@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/orebro 

http://bit.ly/2C2BiGf
mailto:orebro@lansstyrelsen.se

