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Sammanfattning gruppdiskussioner samordningsforumsmötet
den 8 november 2017
Deltagare: Ingalill Hägglund (Skolverket), Anna Staaf (Migrationsverket), Lova
Gustafsson (Migrationsverket), Eva Thyselius (Migrationsverket), Anita Wickström
(Barnombudsmannen), Maj Fagerlund (Barnombudsmannen), Ellionor Triay
Strömvall (Barnombudsmannen), Lena Nyberg (MUCF), Christina Enqvist (Boverket),
Maj Eriksson Gothe (Statistiska centralbyrån), Eiwor Höglund Dávila (Statistiska
centralbyrån), Åsa Mattson (Kronofogdemyndigheten) Cecilia Hegethorn Mogensen
(Kronofogdemyndigeten), Ingrid Källström (Myndigheten för tillgängliga medier),
Maria Sundkvist (Skolinspektionen), Anita Forsnäsgård (Konsumentverket), Petra
Rinman (Socialstyrelsen), Pär Vikström (Folkälsomyndigheten), Lovisa Kim
(Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd), Lotta Ejdeholm Persson
(Arbetsförmedlingen), Samson Asmelash (Arbetsförmedlingen), Berit Israelsson
(MUCF), Henrik Ingrids (Socialstyrelsen), Maria Melin (Myndigheten för delaktighet)
Grupp 1
Fråga 1: Vad behöver vår myndighet för att få bättre effekt av våra insatser?
Bättre struktur för att nå ut med information. Hur sprider vi kunskap effektivare
sätt?

Hur använder vi nätverket effektivare? Korta, snabba projekt istället för fasta
arbetsgrupper.
Fråga 2: Vad kan vår myndighet bidra med för att förstärka och komplettera andra
aktörers insatser?

SCB: statistik som underlag
Vara ingångar för våra respektive myndigheter.
Fråga 3: Vad kan vår myndighet göra för att stötta och stärka civilsamhällets
insatser?
Offentlig sektor har inte mycket kunskap om civilsamhällets förutsättningar att
verka. Myndigheterna måste ha respekt att de jobbar utifrån en idé. De kan vara en
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förlängd arm för att inhämta kunskap och även att sprida kunskap. Vi måste se till
att det är ett bra samarbete.
Grupp 2
Fråga 1: Vad behöver vår myndighet för att få bättre effekt av våra insatser?
Tillgång till bättre data om den här gruppen.
Samordningsnummer är viktigt.
Kronofogden: skuldsatta barn. Stor andel barn som har samordningsnummer.
Kronofogden ser ett behov av samordning med andra myndigheter kring detta. Att
vara i kronofogdens register kan försvåra framtida etablering.
Barnombudsmannen: Viktigt att myndigheter samordnar var gäller undersökningar
och presentation av resultat.
MUCF: Det här nätverket kan vara en bra plattform att koordinera oss. Någon
behöver samordna arbetet på statlig nivå. Kan Kunskapscentrum vara en sån aktör?
Utgå från systemfelen och fokusera insatser på att välta dessa. Kommuner och
landsting viktiga målgrupper.
Konsumentverket: Viktigt att lyfta fram frågorna i befintliga arbetsgrupper. Viktigt
att sätta igång arbetsgrupperna.
Socialstyrelsen: Hur ska man få in samverkan mellan myndigheter tidigt i
myndigheternas vp-processer? Annars svårt att hinna koordinera gemensamma
arbeten.
SCB: Vi saknar viktiga myndigheter här som t.ex. Polisen och BRÅ
Alla: Andra aktörer i systemet som vi inte har koll på? Behöver veta mer om gode
män, biträden, tolkar m.m. Tilliten mellan kommun och stat behöver återskapas.
Bjuda in SKL är ett förslag.
Fråga 2: Vad kan vår myndighet bidra med för att förstärka och komplettera andra
aktörers insatser?
Arbetsförmedlingen: ungdomar 16-25 år är målgruppen. Ser problem med språket,
svårt att få jobb utan betyg. En stor del av inskrivna hos AF tillhör utsatt grupp.
Vägledare är nyckelpersoner. Samordning med skolan viktig. AF kan anpassa med
då måste det finnas utbildningsinsatser.
Bidra med våra respektive ansvarsområden/kunskap, ex. Barnombudsmannen med
barnperspektivet.
Samordning!
SCB har register som kan användas.
Fråga 3: Vad kan vår myndighet göra för att stötta och stärka civilsamhällets
insatser?
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Kunskap om civilsamhällets förväntningar på myndigheter är okända. Mucf ska bli
duktigare på att förmedla den kunskapen. Även bättre att förmedla till
civilsamhället vad off sektor gör och har för förutsättningar. Statliga myndigheter
måste få veta mer om vad civilsamhället kan och kan bidra med.
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