Välkommen!
I höst firar Brottsoffermyndigheten 25 år som myndighet och
det vill vi högtidlighålla med
en särskild jubileumskonferens.
Under dagen kommer du att få
ta del av några aktuella ämnen
som Brottsoffermyndigheten arbetat med under
åren samtidigt som vi naturligtvis även vill
blicka framåt. Programmet bjuder på ett antal
föreläsningar och tre olika seminarier där
forskare och praktiker delar med sig av sina

kunskaper och erfarenheter inom olika brottsofferinriktade områden. Dagen avrundas med
ett efterföljande mingel där du får möjlighet att
nätverka under trevliga former. Välkommen till
Brottsoffermyndighetens 25-årsjubileum!

Annika Öster
Generaldirektör, Brottsoffermyndigheten

Datum och plats
15 oktober 2019, kl. 8.30-16.15
Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Anmälan
– klicka här!

Anmälan: Anmälan är obligatorisk och bindande.
Antalet platser är begränsat – anmäl dig snarast.
Sista anmälningsdag är den 4 oktober 2019.

Kostnad: Ingen avgift tas ut för deltagande.
Fika ingår. Ej utnyttjad plats debiteras med
500 kr.
Kontakt: anmalan@brottsoffermyndigheten.se

Program
08.30

Registrering med smörgås

11.45

09.00

Inledningstal
Annika Öster, generaldirektör vid
Brottsoffermyndigheten

13.00	Tal
Morgan Johansson, justitieminister

09.20 	 Sexualbrott – utveckling och förändring
Helena Rosvall, kammaråklagare vid
Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i
Göteborg
Ulrika Andersson, docent och
universitetslektor vid Lunds universitet
10.20

Paus med frukt

10.45

Parallella seminarier

13.30

Våld mellan unga i nära relationer
Rebecca Lagh, advokat och Linn Moser Hällen,
socionom
Carolina Överlien, docent och
universitetslektor vid Stockholms universitet

14.15

Paus med kaffe och kaka

14.45

Barn som bevittnar våld
Linn Pantzar, rådman och Charlotte Eklund
Rimsten, hovrättsassessor
Maria Eriksson, professor vid Ersta Sköndal
Bräcke högskola

15.30

Panelsamtal om framtidens brottsofferstöd

Välj ett seminarium.
1. Barns rättigheter och delaktighet i
rättsprocessen
		 Åsa Landberg, legitimerad psykolog,
legitimerad psykoterapeut och sakkunnig
		 Anna Kaldal, professor vid Stockholms
universitet

Lunch på egen hand

Maria Agge, processledare vid Nationella
operativa avdelningen, Polismyndigheten
Lena Egelin, lagman vid Solna tingsrätt
Gun Heimer, föreståndare för Nationellt
centrum för kvinnofrid
Zandra Kanakaris, generalsekreterare för 1000
möjligheter och förbundsordförande för Unizon

		 2. Utsatthet för hatbrott
		 Daniel Godman, nationell samordnare
och verksamhetsutvecklare vid
Polismyndigheten
		 Caroline Mellgren, docent vid Malmö
universitet

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare för
Brottsofferjouren Sverige
Helena Rosvall, kammaråklagare vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg
Jenny Westerstrand, ordförande för
Riksorganisationen för kvinnojourer och
tjejjourer i Sverige, Roks

		 3. Hot, hat och förtal på nätet
		 Mårten Schultz, ordförande för Institutet
för Juridik och Internet
		 Moa Bladini, universitetslektor vid
Göteborgs universitet

Annika Öster, generaldirektör vid
Brottsoffermyndigheten
16.15

Avslutning och jubileumsmingel

Föreläsare
Helena Rosvall
Helena Rosvall arbetar som åklagare
vid Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum i Göteborg. Utvecklingscentrum arbetar med rättslig uppföljning
och tillsyn samt metodutveckling och
kunskapsuppbyggnad. Helena Rosvall
har som särskilt ansvarområde sexualbrotten och brottsofferfrågor.

Ulrika Andersson
Ulrika Andersson är docent och
universitetslektor i straffrätt på
juridiska fakulteten vid Lunds
universitet och arbetar som forskare och
lärare i straffrätt och straffprocessrätt.
Hennes forskning centreras kring
frågeställningar om rätt och makt i vid
mening, särskilt i relation till kön, sexualitet och klass, men
även i förhållande till etnicitet och ålder. En stor del av hennes
forskning rör rättslig hantering av sexuella övergrepp.

Åsa Landberg
Åsa Landberg är legitimerad psykolog,
legitimerad psykoterapeut och
sakkunnig i frågor om våld mot barn
på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
Hon har mångårig erfarenhet av
behandlingsarbete med barn som
utsatts för våld eller sexuella övergrepp.
Hon har också arbetat med utvecklingsarbete inom området
och har intervjuat ett stort antal barn om vad de upplevt och
vad de behöver. Arbetet har resulterat i informationsmaterial,
rapporter, filmer och böcker om våldsutsatta barn.

Anna Kaldal
Anna Kaldal är professor i processrätt
på juridiska institutionen vid
Stockholms universitet. Hon forskar
inom ämnena brott mot barn och
sexualbrott mot vuxna. Hennes
avhandling fokuserar på barn som
brottsoffer och hur en påstådd
brottsmisstanke ska utredas och bevisvärderas i ett
vårdnads- eller LVU-mål samt hur barnets egna upplevelser
och perspektiv bör utredas och beaktas i domstolens
riskbedömning. En stor del av hennes forskning har fokus på
bevisning av brott och barns delaktighet i brottsutredningar.

Caroline Mellgren
Caroline Mellgren är docent i
kriminologi och föreståndare för
Enheten för polisiärt arbete vid Malmö
universitet. Hon diskuterar olika
gruppers utsatthet och upplevelser av
hatbrott samt anmälningsbenägenhet
och anledningar till att få hatbrott
polisanmäls och vilken betydelse detta har för bland annat
polisens arbete.

Daniel Godman
Daniel Godman är nationell
samordnare och verksamhetsutvecklare på området grundläggande fri- och rättigheter på
Polismyndigheten. Han har
mångårig erfarenhet av polisens
arbete med hatbrott och har bland
annat varit chef för hatbrottsgruppen i Stockholm.

Mårten Schultz
Mårten Schultz är ordförande
och grundare av organisationen
Institutet för Juridik och Internet, en
expertorganisation som driver frågor
om digitala integritetsfrågor. Han
är professor i civilrätt på juridiska
fakulteten vid Stockholms universitet
och forskar kring frågor om rättigheter och ansvar. Han
är även ledamot i Nämnden för brottsskadeersättning vid
Brottsoffermyndigheten.

Moa Bladini
Moa Bladini är universitetslektor på
juridiska institutionen vid Göteborgs
universitet och forskar inom straffrätt
och straffprocessrätt om frågor om
makt, objektivitet och legitimitet.
Hon har bland annat fokuserat på
den straffrättsliga lagstiftningen av
hat och hot på nätet och dess relation till yttrandefriheten
och har skrivit rapporten Hat och hot på nätet - en
kartläggning av den rättsliga regleringen i Norden ur ett
jämställdhetsperspektiv.

Carolina Överlien
Carolina Överlien är docent och
universitetslektor på institutionen
för socialt arbete vid Stockholms
universitet. Hon forskar om barn och
unga i utsatta livssituationer och har
de senaste åren arbetat med en EUfinansierad studie om våld mellan unga
i nära relationer. Carolina Överlien leder nu den svenska
motsvarigheten till studien. Målet med studien är att fördjupa
kunskapen om vad det innebär att var ung och våldsutsatt.
Studien kommer resultera i en rad publikationer, inklusive en
avhandling.

Linn Pantzar
Linn Pantzar är rådman vid Nacka
tingsrätt. I juni 2018 förordnades hon
som särskild utredare av regeringen
att utreda frågan om ett utökat
straffrättsligt skydd för de barn som
bevittnar våld och andra brottsliga
handlingar som begås av och mot
barnets närstående. Linn har i sitt arbete som rådman
fått ett särskilt intresse för humanjuridik, såväl så kallade
familjemål som brottmål, och därmed frågor om barnens
situation, deras rätt till omsorg och hur det ska tillgodoses.

Rebecca Lagh
Rebecca Lagh är advokat vid Advokatbyrå
Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh och
har arbetat juridiskt med brottsoffer
sedan 2006. Hon företräder
brottsoffer i olika processer, bland
annat som målsägandebiträde, särskild
företrädare för barn och som ombud
i vårdnadstvister där det förekommit våld och övergrepp.
Rebecca Lagh var också förordnad som expert i den statliga
utredningen ett utökat straffrättsligt skydd för barn som
bevittnar våld och andra brottsliga handlingar som begås av
och mot barnets närstående.

Charlotte Eklund Rimsten
Charlotte Eklund Rimsten är
hovrättsassessor och arbetar för
närvarande som rättssakkunnig
på straffrättsenheten vid Justitiedepartementet. Hon har tidigare
arbetat hos Justitieombudsmannen
och varit sekreterare i utredningen
om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter
närstående för våld. Hon var även sekreterare i utredningen
som överlämnade sitt betänkande till justitieministern i
början av sommaren, med förslag om att kriminalisera
agerandet att utsätta barn för att bevittna brott mellan
närstående.

Linn Moser Hällen
Linn Moser Hällen är socionom,
handledare och föreläsare. Hennes
expertområde är våld i nära
relationer, myndighetsutövning och
rättssäkert handläggningsarbete.
Hon är även expert på FREDAbedömningsmetoder och hur
socialtjänsten kan omsätta lagstiftning, allmänna råd och
riktlinjer i det praktiska sociala arbetet.

Maria Eriksson
Maria Eriksson är professor och
forskare i socialt arbete på institutionen
för socialvetenskap vid Ersta Sköndal
Bräcke högskola. Hennes forskning är
framförallt inriktad på vad olika former
av ojämlikhet betyder för den politiska
och praktiska hanteringen av mäns
våld mot kvinnor och barn. Särskilt frågor om föräldraskap
och barns rättigheter står i fokus.

