
INBJUDAN TILL KONFERENS

VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM 
- TID FÖR HANDLING
Arbetet mot våldsbejakande extremism har på kort tid blivit en aktuell fråga för  
vårt samhälle i allmänhet och för många av oss som möter människor i vårt arbete  
i synnerhet. Görandet sätts i fokus när FoU Välfärd Värmland och Brottsförebyggande 
Centrum i Värmland för tredje året i rad bjuder in till konferens på temat 
våldsbejakande extremism. 

NÄR: Torsdagen den 6 april 2017 kl 08.15-16.00

VAR: Karlstads universitet, Aula Magna.

MÅLGRUPP: Anställda inom kommuner, landsting 
och länsstyrelse, förtroendevalda, polisen, ideella 
organisationer, samverkanspartners, studerande 
samt övriga intresserade.

KOSTNAD: Kostnad för konferensen är 750 kronor 
(exklusive moms) för anställda och förtroendevalda 
inom socialtjänsten och skolan i Värmlands 
kommuner samt ideella organisationer.  
Övriga betalar 950 (exklusive moms). Studerande 
går till ett pris av 220 kronor (exklusive moms). I 
avgiften ingår fika och lunch. Anmälan är bindande 
men platsen kan överlåtas, utebliven närvaro 
debiteras fullt pris.

ANMÄLAN: Senaste anmälningsdag är den 24 mars 
2017 via länken: 
axacoair.se/go?3OKhy4c6

KONTAKTUPPGIFTER: 
Anna Gund, FoU Välfärd Värmland  
054-700 24 42, anna.gund@kau.se 

Lars Stiernelöf, Brottsförebyggande  
Centrum i Värmland 
070-651 37 70, lars.stiernelof@bfciv.se 

Projektet har fått stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Medarrangör: Nationella samordnaren och Länsstyrelsen Värmland.

http://axacoair.se/go?3OKhy4c6


PROGRAM
08.15-08.45  Registrering med kaffe och smörgås 

08.45-10.00 Inledning 
Aktuellt och långsiktigt från Nationella samordnaren
Anna Carlstedt, Nationell samordnare
 
Vägen in – Vägen ut
Vad är det som lockar och hur hjälper vi den som vill lämna extremism?
Robert Örell, EXIT och Amir Rostami, Nationella samordnaren

10.00-10.30  Paus med förflyttning

10.30-12.00 Valbara parallella seminarier 
1. Erfarenheter från regional samordning 
Lars Stiernelöf och Peter Sundin, Brottsförebyggande Centrum i Värmland

2. Utmaningar och vägen framåt. Samverkan elevhälsan och socialtjänsten  
– en case study
Amir Farihadi projektledare, Våldsbejakande Extremism, kriminella nätverk och 
sociala insatsgrupper, Christina Kiernan, Stockholms stad samordnare mot 
våldsbejakande extremism, Linus Dahlström, projektledare Sociala insatsgrupper & 
pilotprojekt samverkan skola och stadsdelförvaltning

3. Erfaringer med bruk av ICDP som forebyggende tiltak mot radikalisering  
og voldelig ekstremisme 
Grete Flakk och Felix Egegren, ICDP-International Child Development Programme

4. Göteborgs Stads arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism
Haisam A-Rahman, samordnare mot våldsbejakande extremism Göteborgs Stad

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.45  Förebyggandets problematik – stuprör och stängda dörrar
Catharina Ungh, Mångfalds- och kvalitetsutvecklare i Falköpings kommunun
 
Skolan och det demokratiska samhällskontraktet
Jennie Sivenbring, Segerstedtinstitutet Göteborgs Universitet 

14.45-15.15 Eftermiddagsfika

15.15-16.00 IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap
Hur civilsamhället blir en aktiv part i samhällskontraktet.
Ludvig Sandberg, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning
 
Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister avslutar dagen

Projektet har fått stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).




