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Minnesanteckningar
Minnesanteckningar arbetsgrupp Civilsamhällesfrågor
MUCF inleder och öppnar mötet.
Uppdateringar från respektive myndighet
Länsstyrelsen
Haft möte med sociala hållbarhetsgruppen. I detta sammanhang lyft fram information om
denna arbetsgrupp och informationsplattformen. Flera medarbetare deltog på MUCF och
BO:s möte om barnrätten.
MSB
Till minnesanteckningar skicka med ett inslag om att allt fler söker sig till
frivilligverksamhet.
https://sverigesradio.se/artikel/allt-fler-soker-sig-till-frivilligverksamhet
Migrationsverket
Boendefrågan är fortfarande högst upp på dagordningen. Högt tempo på myndigheten.
Även frågan om mottagande av människor med särskilda behov eller
funktionsnedsättning är kvar högt upp på dagordningen.
SKR
Det finns inget nytt att rapportera från SKR. Fortsatt arbete med boendefråga och
ersättningsfråga.
MUCF
Möte i fredags. Mötet anordnades av MUCF tillsammans med BO. Ungefär ett 16-tal
civilsamhällesorganisationer deltog och föredrog information. Myndigheter och SKR från
arbetsgruppen deltog.
MUCF har haft samtal med Migrationsverkets kommunikationschef om dialog och
informationsutbyte med civilsamhället. Syftet är att undvika dubbelarbete och extra
kommunikationsvägar gentemot civilsamhället.
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MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS- OCH
CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR (MUCF)
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Migrationsverket
Frågan om att hämta människor från Ukraina med särskilda behov har florerat.
Konstaterar att flera myndigheter har fått denna fråga. Oklar status.
Nästa möte informationsmöte med civilsamhället
Nästa möte i den nya informationsplattformen mellan det offentliga och civilsamhället är
på tema boende och boendefrågor. MUCF ansvarar för framtagande av inbjudan samt att
skapa en sändlista. Migrationsverket kommer att inleda med att ge en kortare nulägesbild
av boendesituationen och vilka som ansvarar för vad i den kedjan. Myndigheten är
intresserade av att veta vad civilsamhällesorganisationerna gör. Fördelas boende till
flyktingar, bedrivs det politisk påverkan/opinionsbildning för boende?
Frågeställningar för kommande möte om boendefrågor har stämts av med arbetsgruppen:
Vilka aktiviteter kopplat till boendefrågan är mest aktuella i er organisation?
Vilka frågor ser ni som viktigast för det offentliga att besvara i förhållande till
boendeperspektivet?
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