
 

  

DATUM: Fredagen den 23 november 2018 
 
LOKAL: Norra Latin, Pelarsalen 
 
KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri 
 
ANMÄLAN: Anmäl dig, senast den 19 
oktober  
Du anmäler dig via formuläret  
som du hittar här >> 
 
MER INFORMATION OCH KONTAKT: 
 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Ulrika Sandberg 
ulrika.sandberg@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-2231227 
 
Maria Sand Vaziri 
maria.sand.vaziri@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 14 16 
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OPERATION KVINNOFRIDS REGIONALA KONFERENS 2018 

Ett län fritt från våld? 

- Tillsammans mot en ny strategisk inriktning 

23 november 2018, Norra Latin, Pelarsalen 

Du är välkommen att delta på Operation Kvinnofrids regional konferens för att 
tillsammans diskutera vårt gemensamma strategiska arbete för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor. Temat för dagen är lägesbild, behovsanalys, 
samverkan – Var befinner vi oss och vart vill vi?  

Under dagen kommer vi diskutera den aktuella lägesbilden i länet, genomföra en gemensam 
behovsanalys och arbeta aktivt med det kommande strategiarbete. Vi kommer använda oss av 
interaktiva övningar för att skapa största möjliga delaktighet.  

Kvinnofridspriset kommer även att delas ut till en verksamhet som har bidragit med att stärka 
samverkan inom våldsområdet.  

Målgrupp för konferensen är: Chefer och personal inom polis, kommuner, landsting, andra 
myndigheter samt representanter från frivilligorganisationer i Stockholms län. 

Konferensen arrangeras i samarbete mellan länsstyrelsen i Stockholms län, Polisen, 
Stockholms läns landsting, Kriminalvården, Storsthlm och Stockholms Stad inom ramen för 
samverkansplattformen Operation Kvinnofrid.  

 

Varmt välkommen! 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/social-hallbarhet/mans-vald-mot-kvinnor/mans-vald-mot-kvinnor---seminarium.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/social-hallbarhet/mans-vald-mot-kvinnor/mans-vald-mot-kvinnor---seminarium.html
mailto:ulrika.sandberg@lansstyrelsen.se
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Ett län fritt från våld? 

- Tillsammans mot en ny strategisk inriktning 

Processledare: Ulrika Sandberg & Maria Sand Vaziri  

 

PROGRAM 
 

08.00 – 09.00 Registrering & frukost  

09.00 – 10.00 Operation Kvinnofrid 

 Vår länssamverkan mot våld - Historisk bakgrund och länets  
inriktning 2018-2020. 

10.00 – 10.30 Läget i länet – Presentation 

Kartläggning av länets befintliga verksamheter presenteras och kompletteras 
med både regionala om lokala lägesbilder. 

10.30 – 11.00 Fika 

11.00 – 12.00 Fort. Läget i länet – Vad gör vi tillsammans? 

Kartläggning av länets befintliga verksamheter presenteras och kompletteras 
med både regionala om lokala lägesbilder. 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 14.00 Föreläsning: Statistik som kunskapskälla 

 Lena Roxell, Forskare, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 

14.00 – 14.30 Behovet i länet – Workshop 



  

  www.operationkvinnofrid.se 
 

14.30 – 15.00 Fika 

15.00 – 15.30 Inspiration 

15.30 – 15.45 Utdelning av kvinnofridspriset 

 För tredje året i rad delas kvinnofridspriset ut, i år med fokus på samverkan. 

15.45 – 16.00 Avslutande ord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


