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En barnvänlig kommun, koordineringsgruppens möte  
 
Tid:  Fredag 12.6.2020 kl. 8.30–10.45 
 
Plats: Kommungården, sessionssalen 
 
Närvarande: 
Representanter för politiskt beslutsfattande 

x  Carola Bengs-Lattunen, ordf. i bildningsnämnden, kst- och kfgeledamot 
–  Jesper Finne, 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  Venla Appel, hälsotjänster 
–  Susanne Lindh, barnskydd 
x  Jonas Aspholm, samhällsplanering 
x  Jenny Malmsten, centralförvaltning 
x  Magdalena Berg, sekreterare, centralförvaltning 

 
 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Agneta Martin och kommundirektör Jenny Malmsten som hälsade 
välkommen till koordineringsgruppens första möte.  
Deltagarna presenterade sig för varandra. 

 
2. Genomgång av kartläggningen av kontrollistorna 

Representanterna för kommunens verksamheter har gått igenom byggklossarna och kontrollistorna 
och fyllt i sina svar utgående från den sektor man representerar. En sammanställning över alla svar 
har uppgjorts. 
En genomgång av svaren gjordes på mötet och sammanställningen kompletterades. 
Sammanställningen skickas till koordineringsgruppen. 
 

3. Tyngdpunktsområden och uppgörande av verksamhetsplan  
Koordineringsgruppen valde två tyngdpunktsområden att satsa på under åren 2020–2021 
1. Barns rättigheter är kända (byggkloss 1) 

• Göra barnets rättigheter kända 
• Information på webben internt och externt 
• Lyfta fram i: sociala medier, i skolor och i dagis som ett tema, på föräldramöten, i alla 

kommunens sektorer och verksamheter, i Malaxinfo till hösten. Eventuellt i Malax TV. 
Poängtera att gäller barn upp till 18 år. 

2. Barnen kan påverka planeringen och utvecklingen av det offentliga rummet (byggkloss 4)  
• På kommande planeringen av nybygget av Solhagens daghem, gymnasiet, 

lättrafikleder. 
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Koordineringsgruppen bestämde också att det i verksamhetsplanen framkommer att från år 2021 vill 
man satsa på byggkloss 6 som tyngdpunktsområde, dvs. Barnen kan delta i medborgarverksamheten. 
 
Kommundirektören, ordföranden och sekreteraren gör upp en verksamhetsplan till nästa möte där 
mål, åtgärder och genomförande framkommer. Verksamhetsplanen skickas till 
koordineringsgruppen inför nästa möte.  

Unicef har meddelat att de önskar träffa Malax och Pedersöre gemensamt i november för att gå 
igenom verksamhetsplanen. Mötet med Unicef sker troligen torsdag 26 november 2020 i 
Pedersöre. Jenny kontaktar Pedersöre.  
 

4. Koordineringsgruppens nästa möte 
Nästa möte hålls tisdag 15 september kl. 9.00 i Kommungården. 
 

 
 
 
 

Agneta Martin   Magdalena Berg 
Ordförande    Sekreterare 
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