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23 maj 2023 
Stockholm och digitalt

Delta digitalt?

– följ konferensen på plats 

eller via livestream
UTANFÖRSKAP & GÄNGKRIMINALITET

 
Årets viktigaste utbildningsdag om utanförskap 

och gängkriminalitet - 6:e upplagan

Ur agendan:
• Aktuellt arbete på regeringsnivå i kampen mot 

gängkriminalitet

• Strukturerade behandlingsinsatser inom 
öppenvården för unga i riskzonen för kriminellt 
beteende

• Framgångsrik avhopparverksamhet i Danmark för 
personer som vill lämna kriminella gäng

• Hur kan vi rusta och anpassa offentliga förvaltningar 
för att möta utmaningarna med det grova våldet?

• Den skyddande skolan - förebyggande arbete för 
att förhindra rekrytering och upptäcka barn som 
visar tecken på framtida kriminalitet

• Hur kan vi åter-integrera gängkriminella och få dem 
att bli en del av samhället?

• Vad driver den ökade våldsvågen och vilka 
åtgärder krävs för att bryta trenden

• Hur kan vi bedriva ett motivationsarbete vad gäller 
normer och värderingar på och inom ungdomens 
arenor samt hitta vägar till hållbar förändring?

Speciellt inbjudna talare:

Regeringskansliet 
Gunnar Strömmer 
Justitieminister

Talare och praktikfall:
Regeringskansliet 
Gunnar Strömmer 
Justitieminister 
 
 
Malmö stad 
Karolina Sköld 
Sektionschef Öppenvård 
 
 
Stockholms stad 
Jonas Söderlund 
Familjebehandlare 
Sebastian Engdahl 
Fältassistent 
 
 
Polismyndigheten 
Gunnar Appelgren 
Kommissarie & gängexpert 
 
 
Evin Cetin 
Författare och jurist 
 
 
Danish Prison & Probation 
Service 
Selcuk Koyuncu 
Security consultant 

Konferensen vänder sig till:

- Socialtjänst 
- Polis & säkerhet 
- Trygghet/brottsförebyggare 
- Ungdom & fritidsverksamhet 
- Öppenvård & behandling 
- Politiker 
- Bostadsbolag 
- Ideella organisationer

Evin Cetin
Författare och jurist

Danish Prison & 
Probation Service
Selcuk Koyuncu 
Security consultant



08.15-09.15 Registrering
09.15-09.20 Moderator öppnar konferensen

09.20-10.10 Succéförfattare
Narkotikaindustrin – hur den driver fram grövre 
gängvåld och barnsoldater som utnyttjas 
• Hur kan vi rusta och anpassa offentliga förvaltningar 
   för att möta dagens utmaningar med det dödliga 
   gängvåldet? Vilka åtgärder bör vidtas och hur ska resurser 
   och ansvar fördelas 
• Vad är viktigt att tänka på när man arbetar med barn 
   och unga samt varför vi bör ändra narrativet och prata  
   istället om offer som dras in i narkotikaindustrin
• Hur kan vi åter-integrera gängkriminella och få dem att bli 
   en del av samhället?

Evin Cetin, Författare & jurist

Evin Cetin är jurist och har tidigare arbetat politiskt i 
Södertälje och Dalarna. Hon var verksam advokat fram till 
sommaren 2022 då hon släppte boken ”Mitt bland oss”. 
I den hyllade boken träffar hon huvudpersonerna själva: 
dem som beställer morden, dem som lever med ett pris på 
sitt huvud och dem som rekryterar narkotikans barnsoldater. 

10.10-10.40 Förmiddagskaffe

10.40-11.30 Polismyndigheten
Senaste lägesbilden kring gängkriminalitet och 
våldsutvecklingen
• Vad driver den ökade våldsvågen och vilka åtgärder 
   krävs för att bryta trenden  
• Gängkriminella utan impulskontroll, konsekvenstänk och 
   som lever för våldet – hur bör samhället resonera kring 
   dessa individer? 
• Hur kan samhällsaktörer ta ett större ansvar och vilka 
   skyddsnät behöver förstärkas för att förhindra barnens 
   socialiseringsprocess in i gäng och kriminalitet? 
Gunnar Appelgren, Kommissarie & gängexpert, 
Polismyndigheten

Gunnar har lång erfarenhet sedan 1980-talet erfarenhet 
av att bekämpa gäng och kriminella nätverk. Han är 
Polismyndighetens ledande expert på gäng och kriminella 
nätverk. Gunnar har tidigare lett flertalet insatser som 
bekämpat gängbrottslighet i exempelvis Södertälje och 
Botkyrka genom åren.

11.30-12.20 Praktikfall (på engelska)
Getting out - gang exit strategies and interventions 
For more than a decade the police, municipalities and the 
Prison & Probation Service have collaborated under “Det 
Nationale Exitkontaktpunkt” in Denmark to help criminals 
leave gang environment and start a new life. Over the 
past 10 years, more than 200 individuals have successfully 
made the leap from a criminal lifestyle to start a new life. 
The success of the exit program is greatly due to effective 
cooperation between authorities.

• How to identify and support individuals who wants 
   to leave the gang whilst protecting their safety 
   throughout the exit process 
• Helping gang members to challenge their personal 
   identity and promoting positive change and 
   development
• Life after the gang - providing access to opportunities

Selcuk Koyuncu, Security consultant & representative - 
Det Nationale Exitkontaktpunkt, Danish Prison & Probation 
Service 

12.20-13.20 Lunch och nätverkande

13.20-14.00 Regeringskansliet
Aktuellt arbete på regeringsnivå i kampen mot 
gängkriminalitet  
Regeringen intensifierar arbetet mot kriminella 
gäng och nätverk. Dubbla straff för gängkriminella, 
kriminalisering av deltagande i kriminella gäng samt 
visitationszoner. Sverige ska ta fram en nationell 
strategi mot den grova organiserade brottsligheten. 

Under detta anförande kommer justitieministern att 
presentera regeringens satsningar mot att förebygga 
och bekämpa gängkriminalitet samt hålla en 
frågestund med deltagarna. 
Gunnar Strömmer, Justitieminister, Regeringskansliet

14.00-14.30 Eftermiddagskaffe

14.30-15.20 Praktikfall
Strukturerade behandlingsinsatser inom 
öppenvården för unga i riskzonen för kriminellt 
beteende 
Öppenvården inom Malmö stad har unika arbetssätt 
samt verkningsfulla behandlingsmetoder för barn 
som uppvisar allvarliga riskbeteenden. Fokus för 
deras arbete är att hjälpa unga att utveckla positiva 
livsmönster, öka deras sociala kompetenser samt stärka 
deras moraliska kompass. 
• Så ökar vi tillgängligheten för våra insatser samt utför 
   ett individanpassat och strukturerat 
   behandlingsarbete för unga med riskbeteenden 
• Hur kan vi identifiera och fånga upp utsattheten 
   hos barn och unga samt stärka deras resistens mot en 
   kriminell bana?
• Hur kan vi bedriva ett motivationsarbete vad gäller 
   normer och värderingar på och inom ungdomens 
   arenor och hitta vägar till hållbar förändring? 
Karolina Sköld, Sektionschef Öppenvård, Malmö stad

15.20-16.10 Praktikfall
Den skyddande skolan - förebyggande arbete för 
att förhindra rekrytering och upptäcka barn som 
visar tecken på framtida kriminalitet 
I LOSAM-projektet (lokal samordnare mot rekrytering 
till kriminalitet) som Stockholms stad driver ingår 
samverkan mellan Skarpatorpsskolan, socialtjänst och 
lokalpolis. Skolan har ett nära samarbete med dem 
lokala samordnarna. Projektets syfte är tidig upptäckt 
av barn som visar tecken på begynnande kriminellt 
beteende och att snabbt ge stöd till familjer utan 
socialtjänstens långa utredningstider. Arbetsmodellen 
är väldigt framgångsrik eftersom oro fångas upp 
snabbt samt alla familjer tackar ja till insatserna. 
• Så har vi utformat vårt förebyggande arbete i skolan 
   för att tidigt upptäcka normbrytande beteende och 
   förhindra rekrytering 
• Hur kan socialtjänsten erbjuda snabba, tidiga insatser 
   för barn som samhället känner oro för?
• Hur kan vi aktivera barnets nätverk samt stärka 
   skyddsfaktorerna på individ- och strukturell nivå? 
Jonas Söderlund, Familjebehandlare - Skarpnäck, 
Stockholms stad 
Sebastian Engdahl, Fältassistent - Enskede-Årsta-Vantör, 
Stockholms stad 
 
16.20 Ordförande avslutar konferensen
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Om Integrationsforum
Integrationsforum är störst i Sverige på kompetensutveckling inom integration, mångfald och kultur. Över 3000 
deltagare deltar årligen på våra utbildningar.

Vår vision är att genom våra kvalitativa utbildningar, konferenser och kurser hjälpa organisationer med att 
hantera samhällsutmaningar, omvärldsbevaka och prestera goda resultat. Vårt syfte och mission är att arbeta för 
ökad integration och ett inkluderande samhälle som värdesätter mångfald.

Vår ambition är att alla våra deltagare och samarbetspartners ska vara 100% nöjda och välja att återkomma.

Utanförskap & Gängkriminalitet
Polisen har fått mer resurser, nya lagar är på plats med hårdare lagstiftning. Ändå blev 2022 det dödligaste 
året hittills i register över skjutvåldet. Även fast polisen lyckats gripa och frihetsberöva många gängkriminella så 
fortsätter det dödliga våldet att skörda offer eftersom barn och unga står för en allt större del av det väpnade 
våldet samtidigt som det sprider sig till mindre orter. En stor utmaning är att det finns gott om barn och unga som 
socialiseras in i gängen och som står redo att ta över. 
 
Hur kan vi rusta och anpassa offentliga förvaltningar för att möta dagens utmaningar med det dödliga 
gängvåldet? Vad är kritiska faktorer inom avhopparverksamhet och hur kan man åter-integrera gängkriminella 
och få dem att bli en del av samhället? Hur kan man utforma förebyggande insatser och upptäcka barn som 
visar tecken på framtida kriminalitet? 
 
Kommuner behöver höja kunskapsnivån, utforma handlingskraftiga insatser och se till att kunskap om det 
förebyggande arbetet mot utanförskap och kriminalitet sprids i förvaltningarna.  
 
För att stödja dig i ditt arbete arrangerar vi för sjätte gången konferensen Utanförskap & gängkriminalitet 23 maj 
2023. Under konferensen presenteras det framgångsrika och beprövade insatser samt arbetssätt mot utanförskap 
och gängkriminalitet. 
 
 
Varför du ska delta på Utanförskap & gängkriminalitet
• Ta del av regeringens samlade satsningar mot att förebygga och bekämpa gängkriminalitet

• Öka dina kunskaper om hur narkotikaindustrin driver fram grövre våld och hur gäng utnyttjar barn 

• Upptäck beprövade behandlingsinsatser för barn och unga i riskzonen för kriminellt beteende

• Senaste lägesbilden kring gängkriminalitet och den ökade våldsvågen

• Ta del av Danmarks framgångsrika avhopparverksamhet

• Nätverka, knyt kontakter och utbyt erfarenheter med kollegor och experter från hela landet 

 
Sagt om tidigare Utanförskap & gängkriminalitet:
“Tack än en gång för en så givande konferens - jag har deltagit fler gånger och ni har så hög kvalité - så 
proffsigt!” Stockholms stad 
 
“Intressanta teman och väl genomförd konferens. Har definitivt nya insikter att ta med mig till mitt arbete.” 
Göteborgs stad 
 
“En av de mest intressanta och högaktuella konferensen jag har varit på. Alla som arbetar med ungdomar borde 
gå på denna.” Växjö kommun 
 
“Superproffsiga som vanligt! Relevant och aktuellt!” Karlstads kommun 
 
“Konferensen gav mig mycket matnyttigt från professionella yrkesutövare i ämnet, duktiga talare som har passion 
för sitt område. Välorganiserat med högkvalitet.” Gislaveds kommun



Datum:
Utanförskap & gängkriminalitet  
23 maj 2023

Konferensanläggning:
Clarion Hotel Stockholm 
Ringvägen 98 Stockholm, Tel 08-462 10 00

3 sätt att anmäla sig:
Webb: www.integrationsforum.se/anmalan

E-post:  kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-502 351 94
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Betalningsvillkor: 
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor.

Avbokningsvillkor:
Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga 
avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt 
ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos 
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före konferensstart uteblir värdebrev eller 
ersättning. Integrationsforum förbehåller sig rätten att byta datum, arrangera digitalt eller att ställa in ett evenemang. 
I det fall Integrationsforum ställer in ett evenemang återbetalas hela det inbetalda beloppet. Integrationsforum 
reserverar sig för mindre ändringar i form utav talare, lokal, schema och programpunkter i agendan.  
 
Besök https://integrationsforum.se/villkor/ för fullständiga villkor                                                       

- Önskar du delta digitalt? 
- Mejla kundtjanst@integrationsforum.se för mer information och bokning.

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation. I det fall Integrationsforum 
ställer in en konferens återbetalas hela det inbetalda beloppet.

Pris
Konferens 4990 kr


