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En barnvänlig kommun, koordineringsgruppens möte  
 
Tid:  Tisdag 4.11.2020 kl. 9.00–10.07 
 
Plats: Kommungården, sessionssalen och elektroniskt möte via Teams 
 
Närvarande: 
Representanter för politiskt beslutsfattande 

x  Carola Bengs-Lattunen, ordf. i bildningsnämnden, kst- och kfgeledamot, på distans 
x  Jesper Finne, ungdomsfullmäktige, på distans 

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

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

 
 

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

närvaron. 

 

2. Genomgång av uppgjort marknadsföringsmaterial 

Information om barnvänlig kommun har publicerats på kommunens hemsida och intranät, 

Magdalena informerade och visade vad som finns publicerat. Det önskades att den inledande 

kartläggningen som gjordes publiceras på intranät. Information om barnvänlig kommun finns också 

i nästa nummer av kommunens infoblad som utkommer 5.11.2020. Infobladet delas ut till alla 

invånare i kommunen. 

 

Flera av kommunens daghem och förskolor har ritat teckningar med tanke på en logo som kan 

användas i marknadsföringen av barnvänlig kommun. Gruppen gick igenom alla teckningar och 

valde ut två alternativ att jobba vidare med. Det tas fram olika förslag till hur logon av teckningarna 

kunde se ut, t.ex. på hemsidan, på ett bokmärke och på en flyer och förslagen skickas ut till 

koordineringsgruppen som får ge kommentarer. Under veckan som barnkonventionens dag infaller, 

v. 47, ordnas en utställning av alla teckningar i Kommungårdens fönster för kungörelser, så att 

allmänheten kan ta del av alla teckningar. Information om utställningen publiceras på kommunens 

sociala medier. 
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En powerpoint-presentation och flyer om barnvänlig kommun har gjorts upp. Presentationen 

kompletteras med allmänna uppgifter om Malax kommun. Flyern skickas ut till gruppen. 

Presentationen och flyern publiceras senare på intranät. 

 

3. Hur ordna träff med elevkårsstyrelserna på barnkonventionens dag 20.11.2020? 

Träffen ordnas via Teams fredag 20.11.2020 kl. 13–14. Förutom elevkårerna vid högstadiet och 

gymnasiet bjuds också ungdomsfullmäktige in. Kommundirektören skickar ut en inbjudan till dessa. 

Från koordineringsgruppen deltar Jenny, Agneta, Margareta och Kristoffer. En presentation av 

barnvänlig kommun ges och olika frågor till ungdomarna ställs via Mentimeter. Efter träffen görs en 

sammanställning över svaren som skickas till koordineringsgruppen. 

 

Inom småbarnspedagogikens enheter uppmärksammas barnkonventionens dag på olika sätt, t.ex. 

med utställning av barns teckningar, barnen får ett speciellt mellanmål osv.  

 

Information och foton från hur kommunens olika verksamheter uppmärksammar 

barnkonventionens dag publiceras på kommunens sociala medier och hemsida.  

 

Koordinerad information om kommunens arbete med barnvänlig kommun och barnkonventionens 

dag skickas ut till alla enheter före vecka 47. 

 

Medlemmarna i koordineringsgruppen uppmanades att informera om gruppens arbete på sina 

avdelningar, t.ex. på ett avdelningsmöte. 

 

4. Information från Unicefs distansskolningstillfällen 
Agneta informerade om vad som framkommit under Unicefs skolningstillfällen 29–30.10.  
Diverse föreläsare och representanter från Unicef deltog. 19 gamla kommuner och 18 nya 
kommuner är med och jobbar enligt barnvänlig kommun-modellen. Poängterades att det ska finnas 
tjänster för alla barn i kommunen, alla barn ska kunna vara delaktiga oberoende av språk, 
funktionsnedsättning osv. Kommunen ska fundera på vem som bor i deras kommun så att den ger 
den rätta servicen. Framhölls att beslutsfattare ska ta barnen i beaktande i sina beslut.  

 

5. Nästa möte hålls onsdag 20.1.2021 kl. 10.00 i Kommungården. Hela koordineringsgruppen deltar i 
det inledande skolningstillfället som Unicef ordnar 26.11.2020 kl. 9–12.30. Tillfället ordnas via 
Teams och länk till mötet skickas ut till alla senare. 

 
 
 
 

Agneta Martin   Magdalena Berg 
Ordförande    Sekreterare 
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