
Inget att va nta pa  
Va ldsfö rebyggande arbete med barn öch unga  

 

Ett strukturerat arbete mot våld med fokus på unga är ett långsiktigt arbete som 

involverar stora delar av kommuners verksamheter samt ideella organisationer. Att 

förebygga ungas våld är inget att vänta på och något som vi måste jobba med 

kontinuerligt. Därför är vi glada att bjuda in er kommuner som anmält intresse för att 

utveckla ert våldsförebyggande arbete utifrån handboken Inget att vänta på till en 

processdag i Trollhättan den 1 juni. Syfte med processdagen är att stötta 

utvecklingen av ett lokalt sammanhållet våldsförebyggande arbete där kommunala 

verksamheter samverkar med föreningar i lokalsamhället.  

 

Målgrupper: Till konferensen kommer ni som har mandat att jobba övergripande och 

utvecklande med unga och våld i kommunen. 

Datum: 1 juni 

Tid: 8.30 – 16.00 

Kaffe och smörgås serveras från 8.00 i samband med registrering. 

Vi bjuder på lunch. 

Plats: Trollhättan 

Lokal: Nova, Åkerssjövägen 10, Byggnad 74. Observera att det inte är samma lokal 
som konferensen den 31 maj. 

 

Information och anmälan: Anmäla görs hos MUCF senast den 9 maj.  

Om inte direktlänkningen fungerar kopiera in denna länk i din webbläsare: 

http://www.mucf.se/crs/Registration.do?confId=681 

 

För ytterligare information kontakta gärna Maria Billinger, Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällefrågor maria.billinger@mucf.se 
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Prögram 

 

8.00-8.30  Kaffe och registrering 

8.30 - 8.45  Innehåll och syfte med dagen, Maria Billinger MUCF 

8.45– 9.30 Unga killar och våld, Marcus Svensson jämställdhetsstrateg 

Trollhättans stad. 

9.30 – 10.15 En kommun fri från våld, Lina Dimming, projektledare och 

Tomas Svensson, Verksamhetsutvecklare fritid, Borås stad 

10.15 – 10.30  Kort paus 

10.30 – 12.10  Att forma ett team och skapa en vision, MUCF 

Vi jobbar kommunvis med olika övningar och diskussioner 

kring vilka kompetenser som krävs för att utveckla ett 

sammanhållet våldspreventivt arbete i vår kommun samt hur 

vi kan bygga en gemensam grund och vision för vårt arbete. 

12.10 - 13.10 Lunch 

13.10 - 15.20 Våld som problem och den socioekologiska modellen, 

riskfaktorer och interventioner, MUCF 

Vi jobbar kommunvis med olika övningar och diskussioner 

kring hur det ser ut i vår kommun gällande unga och våld 

samt tankar kring våldets orsaker kopplat till den 

socioekologiska modellen. Passet inkluderar en fikapaus. 

15.20 – 15.45 Sammanfattning av workshopen 

Vi avrundar workshopen och varje kommun får tänka kring 

vad de tar med sig och hur de kan gå vidare. Luftar tankarna 

i storgrupp. MUCF 

15.45 – 16.00 Avslutning Länsstyrelsen 

Vilken roll kan Länsstyrelsen ha för kommunerna i deras 

fortsatt arbete kring våldsprevention. 

                        


