MINNESANTECKNINGAR
Datum

Dnr

2022-05-13

0537/22

Minnesanteckningar
Arbetsgrupp Civilsamhällesfrågor
2022-05-10 via Teams
MUCF inleder mötet.
Uppdatering, runda myndigheter
Migrationsverket
Arbetet rullar på vidare. Högre aktivitet i riggandet kring boendesystemet på
Migrationsverket. Detaljerna för systemet ska sättas på plats. Vi arbetar för att säkerställa
att hela systemet funkar när lagen faller på plats.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har lyft upp frågan om en arbetsgrupp för Social hållbarhet hos länsrådet.
I övrigt jobbar Länsstyrelsen med bostadsfrågan. Varje respektive län lämnar in
lägesbilder. Ett län vittnar om att skyddsbehövande från Ukraina får fel information av
vissa ideella aktörer. Exempel: information att man får barnbidrag, fastän detta inte ingår
i massflyktsdirektivet.
En lärdom 2015 – viktigt för den enskilde att få information (korrekt) om vilka rättigheter
man har.
Kan det behövas insatser för att rätt information ska komma ut, genom civilsamhället?
Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap (MSB)
Regeringen vill ha förslag som kan ingå i budgetpropositionen 2023. MSB har skickat in
ett budgetunderlag. En del medel föreslås gå till kommuner och regioner. Ett antal
miljoner föreslås till frivilliga försvarsorganisationer.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Myndigheten har sedan sist deltagit på sakråd anordnat av Kulturdepartementet.
Myndigheter som träffar människor på flykt bör ha information om civilsamhället. Det är
viktigt att denna information når ut till hela myndighetssverige.

Jorge Maria Londoño
jorge.maria.londono@mucf.se
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MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS- OCH
CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR (MUCF)
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Angående informationsmötet på fredag. Viktigt att det offentligas roll blir att lyssna in.
Ett antal personer deltar från arbetsgruppens sida. De som ska presentera/föredra kan med
fördel logga in på mötet ungefär 10 minuter innan mötet inleds.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Vi har möten med kommuner varje vecka, bl.a. funktionshinderfrågan. Olika kommuner
får olika mycket nyanlända, vissa med funktionsnedsättningar.
Boendesystemet för gruppen Ukrainare. Det är en utmaning, det hör vi från kommuner
och länsstyrelser som ska implementera ett nytt boendekoncept.

Informations- och dialogplattformen
GD-gruppen är nöjda med arbetsgruppen och MUCF:s insatser med informations- och
dialogplattformen.
Bra, initialt när mottagande sker i ett tidigt skede.
Temat funktionsnedsättningar och särskilda behov är ganska brett. Ska vi prata om
personers funktionsnedsättningar? Det framgår att det behövs viss kommunikation med
civilsamhället för att rama in frågorna rätt – och själva lista ut från det offentligas sida
vilken information vi vill ge till civilsamhället och vad vi behöver svar på, från
civilsamhället.
Kommuner är väldigt centrala – hur ska frågan (funktionsrätt) ramas in för att kommuner
ska få och ge rätt information?
Många aktörer jobbar med funktionsrättsfrågor, inte minst inom civilsamhället. Vi
behöver avgränsa frågan. Fokus på civilsamhällets roll.
Vi behöver en offentlig aktör som tillsammans med oss anordnar mötet och dess struktur.
MUCF kan ta kontakt med MFD för att lyssna av hur de tänker.
Migrationsverket dialogerar med de organisationer man har pratat med hittills om tematik
och frågor.
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