
Inbjudan till

Brottsofferkonferens 2022

Tid: 10 november, 08.30 - 16.30 
Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall. Möjlighet att delta digitalt finns  
Anmälan: Anmäl dig här

Polismyndigheten region Nord, Brottsofferjouren Västernorrland samt  
Länsstyrelsen Västernorrland bjuder in till 2022 års samarbetskonferens i 
frågor som berör brottsutsatta personer.

Syftet med årets konferens är att öka kunskapen kring gängkriminalitet och  
bedrägerier, med förhoppning om att stärka samarbetet mellan aktörer i deras arbete 
med brottsutsatta.

Tema och målgrupp
Temat för årets brottsofferkonferens är gängkriminalitet och bedrägerier. Konferensen 
riktar sig till representanter från Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, kommuner, 
civilsamhället, näringsliv, vård och omsorg, stödorganisationer med fler. 

Föreläsare
• Jan Olsson, nationell expert inom cyberbrottslighet

• Martin Lazar, polis och föreläsare 

• Mehdi Adnan Mossa, Kurator/socialarbetare samt föreläsare

• Fler föreläsare tillkommer

Övrigt
Det finns ett begränsat antal platser och anmälan görs här senast den 20 oktober 2022. 
Konferensen är kostnadsfri men sen avanmälan eller utebliven närvaro kan komma att 
debiteras. 

Emma Wik, Utvecklingsledare 
076-13 18 425 
emma.wik@lansstyrelsen.se

Jesper Claesson, Poliskommissarie
070-670 67 38
jesper-a.claesson@polisen.se

Göran Norlén, ordförande 
Brottsofferjouren Västernorrland
goran.norlen@hotmail.com

Frågor hänvisas till, 

https://www.lansstyrelsen.se/5.74b418a31817ff11b111b75b.html
https://www.lansstyrelsen.se/5.74b418a31817ff11b111b75b.html


Program

Brottsofferkonferens 2022

08.30-09.00  Mingel och morgonfika

09.00-09.30  Välkomna till årets konferens
     Polismyndigheten,  
	 	 	 	 Brottsofferjouren	Västernorrland	och	 
	 	 	 		 Länsstyrelsen	Västernorrland	

09.30-11.30  Bedrägerier
     Jan	Olsson,	nationell	expert	inom	 
	 	 	 	 cyberbrottslighet,	Polismyndigheten

11.30-12.30  LUNCH

 
12.30-14:00   När våldet i hederns namn överskuggar  
    mänskligheten
    Martin	Lazar,	polis	och	föreläsare

14.00-14.30  Eftermiddagsfika

14.30-15.30   Föreläsning om gängkriminalitet
    Föreläsare	tillkommer

15.45-16.30  Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn
    Mehdi	Adnan	Mossa,	Kurator/socialarbetare		 	
	 	 	 	 samt	föreläsare

Emma Wik, Utvecklingsledare 
076-13 18 425 
emma.wik@lansstyrelsen.se

Jesper Claesson, Poliskommissarie
070-670 67 38
jesper-a.claesson@polisen.se

Göran Norlén, ordförande 
Brottsofferjouren Västernorrland
goran.norlen@hotmail.com

Frågor hänvisas till, 



Jan har arbetat som polis i 30 år och under 14 av dessa år har 
han också arbetat som expert inom bedrägerier. Han har bland 
annat varit med och startat Nationellt Bedrägericentrum och 
arbetar sedan fyra år tillbaka som verksamhetsutvecklare på Na-
tionellt IT-brotts Centrum (Noa) / Swedish CyberCrime Center 
(SC3).

- Jag kommer föreläsa om hur kriminella använder internet till 
allt från enkla bedrägerier till komplexa statsstödda cyberbrott, 
vilka de är, hur det går till, vad de samhällsekonomiska konse-
kvenserna är men också hur man kan halvera riskerna för att bli 
utsatt, berättar Jan.

Föreläsare

Brottsofferkonferens 2022

Jan Olsson, nationell expert 
inom cyberbrottslighet

Martin kom från Irak till Sverige som 15-åring, idag jobbar han 
som kommunpolis i Botkyrka och föreläser om sin bakgrund. I 
sina föreläsningar berättar hand bland annat om flyktresan till 
Sverige och om de motgångar han möttes av i det nya landet.

- Vi behöver lägga fokus på inkludering och förståelse om vi ska 
lyckas med förändringar. Vi kan med enkla metoder skapa möjlig-
heter till förändringar som gynnar medborgarna och framför allt 
dagens ungdomar och framtida vuxna, berättar Martin.

Martin Lazar, polis och  
föreläsare

Mehdi och hans familj flydde från inbördeskriget i Irak till Sverige 
när Mehdi var 12 år gammal. Genom att börja om på nytt i Sverige 
hade familjen som mål att ge Mehdi de verktyg och förutsättningar 
som behövdes för att han skulle lyckas med sitt liv.

-Det pratas mycket om kriminalitet och om de problem som finns i 
förorterna. Många politiker vill införa hårdare straff när vi istället 
borde fokusera på att jobba förebyggande. Det läggs för stort fokus 
på de segregerade områdena, fokus borde istället ligga på unga och 
deras familjer, oavsett vilket område de bor i, säger Mehdi

Mehdi Adnan Mossa,  
kurator/socialarbetare samt 
föreläsare




