
 

 

7 NOVEMBER 2019 

TILLSAMMANS MOT 
DROGER OCH BROTT 
Med fokus på barn och unga 
 
Den 7 november anordnar Länsstyrelsen Skåne i samarbete med 
Polisregion Syd en regional drog- och brottsförebyggande 
konferens i Malmö. Temat är barn och unga och hur vi 
tillsammans kan arbeta i skol- och ungdomsmiljöer med att 
minska riskfaktorer och öka skyddsfaktorer för att förebygga 
framtida kriminalitet och missbruk.  
 
Under förmiddagen är det gemensamma aulaföreläsningar där du 
får veta mer om risk- och skyddsfaktorer utifrån temat ”Vem blir 
kriminell?” samt om skolan som en förebyggande och 
hälsofrämjande arena. 
 
Under eftermiddagen är det valbara seminarier. Du väljer 
seminarier på plats. Eftermiddagen bjuder på flera konkreta 
exempel på hur drog- och brottsförebyggande arbete utifrån risk- 
och skyddsfaktorer kan bedrivas i miljöer där barn och unga 
befinner sig. 
 

Målgrupp: 

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med barn och unga 
på olika sätt inom offentlig verksamhet, idéburen sektor och 
näringsliv samt till beslutsfattare och förtroendevalda.  

  

PRAKTISK INFORMATION 
 
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne i 
samarbete med Polisregion Syd  
 
När: 7 november 2019  
 
Tid: 09:00-16.00. Fika serveras från 08:30 
 
Plats: Sankt Gertrud, Östergatan 7B, 
211 25 Malmö 
 
Moderator: Nina Rung, kriminolog och 
polis, med lång erfarenhet av att arbeta 
brottsförebyggande med våld i nära 
relationer. 
 
Anmälan: Senast den 21 oktober via 
denna länk: Till anmälan 
 
Poliser anmäler sig via Utbildning Region 
Syd (via respektive polisområde). Vid 
eventuell avanmälan efter anmälningstidens 
utgång eller utebliven medverkan debiteras 
500 kr. Platsen kan överlåtas. 
 
Kostnad: Konferensen är kostnadsfri. 
Länsstyrelsen Skåne bjuder på förmiddags- 
och eftermiddagsfika samt lunch. Vid 
anmälan uppge eventuell specialkost. 

 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/kalenderhandelser---skane/2019-08-30-tillsammans-mot-droger-och-brott----med-fokus-pa-barn-och-unga.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/kalenderhandelser---skane/2019-08-30-tillsammans-mot-droger-och-brott----med-fokus-pa-barn-och-unga.html


 

 

PROGRAM 
 

FÖRMIDDAG – AULAFÖRELÄSNINGAR FÖR ALLA 
 
08:30- 09:00  FIKA 
 
09:00 – 09:15  Inledningstal av biträdande regionpolischef Jarl Holmström, Polisen Region Syd 

och länsöverdirektör Ola Melin, Länsstyrelsen Skåne. 
 
9.15 – 9.30  Länsstyrelsen Skåne om uppdraget som regional samordnare av drog- och 

brottsförebyggande arbete i länet.  
 
09:30 – 10:30  ”Vem blir kriminell?” - Vad säger egentligen teori och forskning? Henrik 

Andershed, professor i kriminologi och psykologi. 
 
10:30- 10:45   PAUS 
 
10:45 – 11:30  Skolan som en förebyggande och hälsofrämjande arena, Victor Karlsson och 

Helena Ekholm, undervisningsråd, Skolverket.  
 
11:30 – 12:30   LUNCH 

 
 
EFTERMIDDAG – VALBARA SEMINARIER, BROTTSFÖREBYGGANDE ELLER ANDT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SEMINARIER BROTTSFÖREBYGGANDE FOKUS    
 
12:30 – 13:10 ”MVP - ett skolbaserat program för att förebygga killar och mäns våld” Louise Nordquist.  

 
13:10 – 13:20 PAUS 

 

13:20 – 14:00 ”Social insatsgrupp i Södertälje” Samverkan mellan Socialtjänst och polismyndigheten Rose-Marie 
Lundkvist och Jenny Priebe.     

14:00 – 14:30  FIKA 
 

14:30 – 15:10     ”Att balansera mellan kontroll och kontakt” Lokala polisers arbete med ungdomar 
  Tove Pettersson. 
 

15:10 – 15:20  PAUS 
 

15:20 – 16:00  Skolan som ”Hotspot”-situationellt förebyggande insatser i skolan Jan Landström. 

 

SEMINARIER ANDT-FOKUS 
 

12.30 – 13.10 Delad föreläsning:  
Höjaspelet – Ett klassrumsbaserat spel alla kan vinna, Jimmy Pettersson och Therese Blunck 
PAX i skolan för studiero, självreglering och trygghet i livet, Michael Jensen och Katarina 
Witting 

 
13:10 – 13:20  PAUS 
 

13.20-14.00   Tobaksfri skoltid, A non smoking generation, Helen Stjerna. 
 

14:00 - 14:30  FIKA 
 

14.30 – 15.10  Barnens bästa gäller! Birgitta Bergsten, Magnus Wallinder och Erika Lagergren 
 

15:10-15:20  PAUS 
 
15:20 – 16:00   Att bemöta attityder till cannabis, Ove Lundgren. 

 



 

 

OM FÖRELÄSARNA 
 

 

Nina Rung (moderator) är utbildad kriminolog, barnrättsexpert och genusvetare och har 
mångårig erfarenhet av normarbete och prevention kopplat till våld och sexualiserat våld. 
Under flera år arbetade hon inom kvinnorjoursrörelsen där hon föreläste för unga och 
professionella om sexualiserat våld. De senaste fem åren har hon utrett grovt våld i nära 
relation samt våld och sexualiserat våld mot barn inom Stockholmspolisen. Tillsammans med 
Peter Svensson grundade hon föreningen Huskurage för att få fler att agera vid oro för hot, 
våld eller övergrepp i hemmet. 

Henrik Andershed är professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet. Han 
har mer än 20 års erfarenhet av utbildning och forskning om brott. Han samarbetar mycket 
med kommuner och Polisen och har ett stort intresse av att utveckla det brottsförebyggande 
och trygghetsfrämjande arbetet i Sverige. 

 
 

 
Victor Karlsson och Helena Ekholm är undervisningsråd på Skolverket. De ska berätta om arbetet med att 
ta fram ett webbaserat stödmaterial gällande skolans ANDT-uppdrag. Syftet med stödmaterialet är att 
aktualisera, inspirera och ge förslag på hur skolan kan arbeta med ANDT-frågorna, främst ur ett främjande och 
förebyggande perspektiv och som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete. De kommer också att prata om 
samverkansmöjligheter med andra aktörer i det förebyggande arbetet. 

 
Louise Nordquist är processledare och utbildare i den våldspreventiva metoden ”Mentors 
in Violence Prevention” (MVP). Hon har en bakgrund inom kvinno- och transjourrörelsen. 
Föredraget kommer att handla om behovet av en genusförändrande ansats inom 
våldspreventionen i skolan. Hon kommer att beskriva metoden och hur det går till i 
klassrummet. 

 

 

 

http://www.huskurage.se/
http://www.huskurage.se/


 

 

 

 

Rose-Marie Lundkvist är resultatenhetschef för ungdomsöppenvården och Jenny Priebe är 
behandlare/Lots i socialinsatsgrupp i Södertälje. De kommer att berätta mer om verksamheten ”social 
insatsgrupp” vars syfte är att förhindra rekrytering till kriminella gäng. Södertälje var först i Sverige med att 
starta upp en social insatsgrupp och de kommer att berätta mer om hur arbetet bedrivs med ungdomarna och vad 
de ser som framgångsfaktorer i arbetet.  
 

Tove Petersson är professor och arbetar vid Stockholms Kriminologiska institution. Hon 
har forskat i snart 20 år och hennes forskning rör områden som genus, brott, diskriminering 
inom rättsväsendet, sluten ungdomsvård och polisforskning. Hon har medverkat i flera 
läroböcker och ska föreläsa om de slutsatser hon dragit efter en omfattande deltagande 
observationsstudie kopplat till polisens lokala arbete med ungdomar.  

 
 

Jan Landström är Brottsförebyggande expert på Svenska brottsförebyggarna och kommer 
att föreläsa om situationellt förebyggande insatser i skolan. Han har en lång och gedigen 
bakgrund av att ha arbetat med brottsprevention och har bland annat varit ansvarig för 
brottsförebyggande och säkerhetsfrågor i Nacka kommun i över 20 år för. Han har också 
jobbat på Brottsförebyggande rådet och varit rektor på Trygghetsakademin.  

 
 
Jimmy Pettersson och Therese Blunck arbetar som preventionssamordnare i Malmö stad och är verksamma 
inom ramen för CTC, Communities That Care. Tillsammans arbetar de med implementering av 
effektiva/evidensbaserade skolprogram. Båda har en bakgrund inom skolans värld, som skolkurator respektive 
specialpedagog. De ska berätta om Höjaspelet som struktur, verktyg, om implementering samt om Höjaspelets 
effekter och dess kopplingar till risk- och skyddsfaktorer inom Malmö Stads preventionsarbete. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Michael Jensen är strategisk utvecklingsledare och Katarina Witting är specialpedagog på centrala 
elevhälsan i Helsingborg. De arbetar med att stötta pedagoger och arbetslag i ledarskap och antimobbnings-
arbete. De ska prata om PAX som ett verktyg som hjälper pedagogerna att skapa studiero och trygghet i 
klassrummet samt ger eleverna strategier för självreglering. PAX har visat sig ge långsiktiga effekter av minskad; 
psykisk ohälsa, aggressivitet, kriminalitet, alkoholbruk, självmordsförsök vilket innebär att eleverna har större 
sannolikhet att klara gymnasiet och vidare. Har foton. 

 

Helen Stjerna, generalsekreterare på stiftelsen A Non Smoking Generation, som sedan 1979 verkat för att 
barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Helen ska berätta om hur tobaksbruk i skolan 
smittar och hur skolor kan arbeta mot detta och för en tobaksfri skoltid. Syftet med en tobaksfri skola är att skapa 
en tobaksfri kultur som kan stödja elever att inte börja med tobak samt i att förbli tobaksfria.  

 
Från Ljungby kommun ska Birgitta Bergsten, chef för central elevhälsa och mångfald och Magnus 
Wallinder, socialchef, tillsammans med Erika Lagergren, processledare på Region Kronoberg, berätta om 
”Barnens bästa gäller!” i Kronoberg. De ska prata om en länsövergripande process med syfte att tillsammans 
skapa en trygg och säker uppväxt för varje barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Inspirationen 
för arbetet kommer bland annat från Skottland och deras modell ”Getting It Right For Every Child” men även 
från de strukturer som redan finns på plats samt barnkonventionen. I processen deltar Region Kronoberg, alla 
åtta kommuner i länet, Polismyndigheten och idéburen sektor.  
 

Ove Lundgren är föreläsare, före detta utvecklingsledare och har arbetat drygt 20 år med 
behandlingsarbete inom Göteborgs stads narkomanvård. Han var också med och byggde upp 
”Kunskapskällar´n” som är Göteborgs stads kompetens- och informationscenter för ANDT-
frågor. Ove ska prata om drogliberala attityder, inte minst vad gäller cannabis, som har ökat 
under senare år. Hur kan vi som vuxna prata om cannabis med våra unga? 
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