
Dag: Tisdag 23 november 2021
Tid: 08.30 till 15.00
Plats: Digital, anmälan på www.mfof.se

NATIONELL KONFERENS FÖR CIVIL SEKTOR

Det civila samhället har stor betydelse för att stärka barnets rättigheter 
och stödet i föräldraskapet. I den nationella strategin för ett stärkt föräld-
raskap betonas det civila samhällets roll i att skapa goda uppväxtvillkor 
för unga genom att stödja ett gott föräldraskap för barnens bästa. 

Denna nationella konferens kommer att visa på hur civil sektor och 
professionen berikar varandra i ett gemensamt arbete för att skapa bra 
uppväxtvillkor, öka skyddsfaktorer och minska risken för att unga ska 
hamna i kriminalitet. 

Tillsammans för ett 
brottsförebyggande 
föräldraskapsstöd



Program 
8.30  Incheckning öppnar 

08.45 Öppen dialog, fika och chattmöjligheter

9.10  Introduktion för dagen

 Carolina Holting, avdelningschef MFoF: Vad är MFoFs  
 roll  när det gäller föräldraskapsstödsstrategin och handlingsplanen för ett  
 brottsförebyggande föräldraskapsstöd?

 Tony Boman och Camilla Pettersson, utredare MFoF: Hur kan föräldraskapsstöd  
  vara  en viktig skyddsfaktor för unga som riskerar hamna i kriminalitet?

9.30  Universellt föräldraskapsstöd , Pia Enebrink, Docent, leg psykolog, leg    
 psykoterapeut

10.15  PAUS

10.30  Ungas väg in kriminalitet och normbrytande beteende. Behovet av civil sektor   
 och föräldraskapsstöd för att skapa bra uppväxtvillkor - Torbjörn Forkby,   
  professor i socialt arbete

11.15  Allas ansvar att uppmärksamma barn som befinner sig i utsatta situationer –   
 Johanna Nilsson och Eva Kågström, Socialstyrelsen

11.30  LUNCH

12.30  Civila sektorns roll och segregation – Emmy Bornemark, utvecklingsledare -   
 Delegationen mot segregation - Delmos. 

13.00 Goda exempel: Samhandling med civila samhället - Jessica Oldin-Lazaroff och  
 Rebecca Hedenstedt, processledare Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltning  
 samt Lovisa Vildö, projektledare, RISE

 Backa barnet: Samverkan under barnet uppväxt mellan profession och civil  
 sektor. Alexandra Hansson, Ystad kommun

13:45 Dialoger i grupper 

14:50  Återsamling och summering av dagen

15:00  Slut för dagen

Anmälan: www.mfof.se, senast fredag den 12 november. 
OBS: Anmäl dig i tid, begränsat antal platser (100 st)


