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Moderator
Christina Rickardsson – Entreprenör, föreläsare och författare. 
En stor inspiration som i självbiografin SLUTA ALDRIG GÅ påminner mänskligheten om vikten att 
kämpa för en bättre morgondag

Föreläsare
Josefin Arvidson – Kommunpolis. 
Arvidsson driver det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på en strategisk nivå. 
Samt följer upp och analyserar insatser och metoder. Arvidsson kommer, med hjälp av statistik 
lyfta de utmaningar polisen i Motala ser dagligen. 
Under förmiddagen kommer fokus ligga på kriminalitet som växer fram ur subkulturer och på 
eftermiddagen läggs fokus på hedersproblematik och tystnadskultur, vad ser polisen när det 
kommer till hedersvåld i Motala.

Jerzy Sarnecki – Professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet och senior 
 professor i kriminologi vid Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet i Sundsvall. 
Sarnecki har en lång erfarenhet som forskare i ämnet och är aktuell med Det svenska tillståndet 
En antologi om brottsutvecklingen i Sverige. Dagens fokus är subkulturer. Skapande och stärkande 
av subkulturer i socioekonomiskt utsatta områden samt dess konsekvenser för övriga storsam-
hället och den enskilda individen.

Hoshi Kafashi – Verksamhetschef på Grannhuset AB med särskilt fokus på frågor som rör 
 Hedersrelaterat våld och förtryck. 
Kafashi är dessutom grundare av Shanazi hjätar och hjältinnor i Linköping. Med lång erfarenhet 
som utbildare och föreläsare i ämnet. Under dagen kommer han fokusera på bland annat killar 
och mäns dubbla roller som offer och förövare i en hederskontext. Samt lyfter vikten att arbeta 
förbyggande för att bryta hedersnormer.

Workshop
2 workshops är planerade. Mentimeter används under dagen, vi rekommenderar därför med-
tagande av padda. Smartphone funkar lika bra om man har en bra skärm och bra uppkoppling.

Paneldebatt
Dagen avslutas med en panel som besvarar frågor som lyfts under dagen. Panelen består av två 
av dagens dagens föreläsare, Josefin Arvidson, Hoshi Kafashi. Representant för Motala kommun 
och Bostadsstiftelsen Platen som arbetar med integrationsfrågor samt Bildningsnämndens 
ordförande Charlotte Widegren.



Dagordning

08:00   Välkomna

08:15  Josefin Arvidsson 

09:15 Mingel + flika 

09:45 Jerzy Sarnecki 

11:00  Workshop

11:30  Återsamling och presentation av workshop 

12:00  Mingel + Lunch

13:00 Josefin Arvidsson 

13:30  Hoshi Kafashi 

14:30 Mingel + fika 

15:00  Workshop

15:30  Återsamling och paneldebatt

16:00  Avslut
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Tre fokusområden

Vår vision ETT SAMHÄLLE FÖR GENERATIONER, ett begrepp som är vidare än en bostad. 
Vårt engagemang ligger bortom en bostad och ett hus och vi vill medverka till att bygga ett 
samhälle där alla individer får plats oavsett förutsättningar. Vi vill medverka till att bygga ett 
samhälle där vi tar vårt ansvar och bidrar till en positiv samhällsutveckling tillsammans med våra 
hyresgäster och samverkansparter.

Vi har dessutom fyra ledord som sammanfattar vår värdegrund. 
Dessa är RESPEKT, ENGAGEMANG, DELAKTIGHET och ANSVAR. Vi har en ambition att låta våra 
värderingar styra vårt handlande i smått och stort med sikte mot vår vision.

Vision och värdegrund

För att uppnå vår vision och för att leva våra värderingar har vi tagit fram tre fokusområden för 
vårt integrationsarbete.

Bostadsstiftelsen Platens tre fokusområden är:
Säkerhet och trygghet: Vi arbetar i samverkan med bland annat polis, kommun och fören-
ingar för att skapa förutsättningar för att minska utanförskap och kriminalitet. I dialog med 
våra hyresgäster vill vi öka känslan av sammanhang och gemenskap. Vi verkar för ett samhälle 
där alla våra hyresgäster ges utrymme att engagera sig, delta i aktiviteter och insatser och tar 
ansvar som samhällsmedlemmar för att göra våra bostadsområden säkra och trygga för alla som 
bor och verkar där.

Utbildning och kunskapsnivå: Vi uppmuntrar och skapar förutsättningar för våra hyresgäs-
ter att utvecklas som individer. Detta gör vi genom att bland annat erbjuda eller stötta aktörer 
som erbjuder utbildningsinsatser kring exempelvis mänskliga rättigheter, demokratiska rättighe-
ter och skyldigheter, hedersnormer, missbruk och föräldraskap.

Arbetsmarknad och sysselsättning: Genom att själva skapa möjligheter till arbete bidrar 
vi till ökad sysselsättning bland våra hyresgäster. Exempel på återkommande insatser är ferie- 
och säsongsarbete. Vi samverkar med andra för att skapa möjligheter för eget-företagande, för 
praktik/sysselsättning och vägledning för studier.


