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Minnesanteckningar  

Arbetsgrupp Civilsamhällesfrågor  

2022-04-26 via Teams  

 

Bilagor 

B1. NOD:s lägesbild april 2022 – lärdomar från 2015 

 

MUCF inleder mötet och berättar om hur denna arbetsgrupp har rapporterat sitt arbete till 

GD-gruppen genom ett utskickat PM.  

 

Migrationsverket  

Förmöte genomfört för att planera dialog och informationsutbyte med civilsamhället på 

tema boende. Sedan sist har Migrationsverket fortsatt dialog med organisationer som 

företräder personer med funktionsnedsättningar. Diskussioner har även förts med 

organisationer med anledning av djurskyddsfrågor.  

Det finns behov att lyfta upp frågan om flyktingar med särskilda behov och 

funktionsnedsättningar.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  

Krisinformation.se är intresserade att delta på fredagens möte med BO om barns 

rättigheter. Vidarebefordrar informationen. Myndigheten fortsätter att lyfta upp 

kommunikationsfrågan inom MSB. Här har myndigheten fokus på en strategisk 

kommunikationsnivå snarare än operativt agerande just nu.  

Länsstyrelsen  

Varit i möten med Arbetsförmedlingen under föregående vecka. Information från 

Arbetsförmedlingen att det finns få inskrivna i målgruppen.  

Har en diskussion med Länsstyrelsernas boendegrupp. Här kan vi inhämta förslag på 

frågeställningar för framtida möten inom informationsplattformen (för civsamfrågor) med 

tema boende.  
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Länsstyrelsen samordnar just nu en fokusgrupp på tema Social hållbarhet där flera viktiga 

myndigheter ingår, som t.ex. Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, MFD, 

Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna, Barnombudsmannen m.fl. ingår. Gruppen 

har träffats ett par gånger och hunnit behandla frågor som rör mänskliga rättigheter, 

barnrättsfrågor, människohandel och prostitution, ensamkommande barn.   

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)  

Fortsatt att stötta SKR:s medlemmar kring juridiken och boendefrågor. Våra medlemmar 

upplever att det fortfarande finns oklarheter i dessa frågor. SKR genomför en sändning i 

veckan till kommundirektörer. Där kommer det att tas upp frågor som rör socialtjänst och 

boende. Hos socialtjänsten finns det frågor om hur man ska hantera ensamkommande 

barn.  

SKR tycker att det är bra att MUCF samordnar det offentliga och civila samhällets behov 

av information på så vis. Framåt vill vi också se fler tematiska träffar för att stanna på 

sakfrågorna, inte allt för långa möten.  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)  

Möte på fredag tillsammans med BO i den nya informationsplattformen. Det är möjligt 

att skicka vidare denna inbjudan till kollegor inom era myndigheter, dock ska fokus ligga 

på civilsamhället under detta möte.  

Nästa tema blir boendefrågor i informations/dialogplattformen. Planering pågår inför ett 

informations/dialogmöte med civilsamhället på tema boende och boendefrågor. 

Migrationsverket och MUCF tittar just nu på frågeställningar. Inför varje möte är det 

möjligt att skicka in förslag till oss på vilka civilsamhällesaktörer som ska bjudas in. 

MUCF kan ta ansvar för att säkerställa att det finns en mångfald för organisationerna 

samt att arbetet sker i enlighet med politikområdets sex principer för relationen mellan 

parterna.  

NOD har släppt en ny nulägesrapport, se bilaga.  

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Vi borde synka vårt arbete och planerade arbete med kommunikationsnätverket, 

direktörsgruppen. Gruppen kanske har inspel på vad som finns i pipeline för 

kommunikationsinsatser. Vad ska den gruppen göra, vad ska vår arbetsgrupp göra?  

 

Förslag på tema för informations- och dialogplattformen mellan det offentliga och 

civila samhället  

Kortare horisont  

• boendefrågan, boendefrågor (inplanerat möte) 

• etableringsfrågor (försörjning, resurser, LMA, lagstiftning)  
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Längre horisont 

• kultur och fritid för nyanlända  

• språkintroduktion och arbetsmarknadsinsatser (långsiktig etablering)  

• rätt till lek, vila och fritid för barn  

 

Mötet avslutas. 


