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En barnvänlig kommun, koordineringsgruppens möte  
 
Tid:  Onsdag 2.2.2022 kl. 16–16.50 
 
Plats: Elektroniskt möte via Teams 
 
Närvarande: 
Representanter för politiskt beslutsfattande 

x  Carola Bengs-Lattunen, kst- och kfgeledamot 
x  Cecilia Huhtala, ungdomsfullmäktige 

Representant för civilsamhället 
x  Tina Holms, ordf. för Röda Korset i Malax 

Representanter från kommunens verksamheter 
x  Agneta Martin, ordförande, grundläggande utbildning 
x  Stina-Britt Gullqvist, småbarnspedagogik 
x  Margareta Bast-Gullberg, utbildning på andra stadiet 
x  Anders Hendricksson, ungdomsarbete 
x  Kristoffer Nykopp, ungdomsarbete 
–  Venla Appel, hälsotjänster 
x  Susanne Lindh, barnskydd 
–  Jonas Aspholm, samhällsplanering 
x  Jenny Malmsten, centralförvaltning 
x  Magdalena Berg, sekreterare, centralförvaltning 
 

 
 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Agneta Martin som hälsade välkommen och konstaterade 

närvaron. En kort presentationsrunda hölls, då ungdomsfullmäktiges ordförande är ny medlem i 

gruppen. 

 

2. Uppdatering av läget 

Koordineringsgruppen har inte hållit något möte under år 2021, vilket beror på att Unicef bytte 

plattform och förnyade sin webbtjänst, i vilket alla uppgifter och allt material ska inmatas. 

Plattformen togs i bruk sommaren 2021 och Jenny, Agneta och Magdalena påbörjade arbetet med 

inmatning av uppgifter i plattformen under hösten 2021. En nulägeskartläggning och 

verksamhetsplan med vision, målsättningar och åtgärder har matats in. Plattformen fungerar ännu 

inte optimalt till alla delar och bl.a. översättningar till svenska saknas. 

 

I december 2021 höll Jenny och Magdalena ett möte med Unicef för att få bekräftat att vi är på rätt 

väg med det som vi matat in i plattformen. I och med att plattformen har bytts ut och att vi måste 

mata in alla uppgifter på nytt, så har arbetsperioden och möjligheten att få Unicefs barnvänlig 

kommun-erkännande förlängts med två år, till år 2024. 

 

Kommunstyrelsen uppdaterade sammansättningen av koordineringsgruppen på sitt möte 

31.1.2022 och bl.a. fritids- och kulturnämndens ordförande Jonas Rönnqvist utsågs till ny medlem i 

gruppen. 
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3. Genomgång av indikatorer samt godkännande av vision, målsättningar och åtgärder i 

verksamhetsplanen 

Koordineringsgruppen gick igenom de olika temaområdenas indikatorer från nulägeskartläggningen 

som ligger på nivå 1 och 2 (finns rum för utveckling) samt indikatorerna som ligger på nivå 4 

(synnerligen god nivå). De temaområden som ligger på nivå 1 och 2 handlar främst om 

likabehandling, barnets bästa samt delaktighet. 

 

I diskussionen framkom att kommunens enheter nog redan delvis jobbar med de temaområden där 

indikatorerna ligger på nivå 1 och 2, men att det är bra att det finns ett styrdokument man kan 

jobba mot. 

 

Koordineringsgruppen diskuterade och godkände verksamhetsplanens vision, målsättningar och 

åtgärder. I diskussionen gällande hur man ska höra barn och unga i olika frågor framkom det att det 

också krävs att personalen börjar tänka annorlunda. Det som upplevs som svårt nu är t.ex. vilka 

mätinstrument som ska användas, vad det är som ska mätas, hur det ska mätas, hur man får fram 

resultat samt hur resultaten från olika enheter ska samlas in. Gruppen var överens om att det 

behöver finnas rutiner och verktyg för hur man ska höra barn och ungdomar.  

   

4. Möte med Unicef 
Jenny, Agneta och Magdalena håller ett möte med Unicef 4.2.2022 för att diskutera 
verksamhetsplanen och hur vi ska gå vidare med arbetet. 

 

5. Nästa möte 
Kallelse till nästa möte med koordineringsgruppen skickas ut efter att mötet med Unicef hållits den 
4 februari. Temat för nästa möte är verktygsbank och uppföljningsmetoder. 

 
 
 
 

Agneta Martin   Magdalena Berg 
Ordförande    Sekreterare 
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