2022-03-30

Kulturdepartementet

Välkomna till sakråd med anledning av arbetet med människor
på flykt från Ukraina

Datum och tid: onsdagen den 6 april 2022, kl. 11.00-12.15
Plats: Regeringskansliet, Drottninggatan 4, Stockholm, lokal Lunden. Vid
förhinder att delta på plats finns möjlighet till deltagande via Skype, länk
skickas separat vid förfrågan.
Jag vill bjuda in er till ett sakråd om flyktingsituationen med anledning av
invasionen av Ukraina. Dialogen med det civila samhället inklusive
trossamfunden är prioriterad av regeringen.
Syftet med mötet är att få en lägesbild med fokus på boendefrågan och
samverkan med kommuner. Vid sakrådet deltar även civilminister Ida
Karkiainen som ansvarar för kommun- och regionfrågor.
Inför sakrådet ber vi er att förbereda ett kort anförande på max 3 minuter.
De frågor vi kommer att fokusera på under sakrådet är:
-

Hur arbetar er organisation just nu med boendefrågan med anledning
av flyktingmottagandet? Finns det några goda exempel på
samverkan?

-

Hur anser er organisation att samverkan med kommunen fungerar?

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se

Vänligen meddela ert deltagande (max en person per organisation) senast
måndag den 4 april till ku.csm@regeringskansliet.se. Medtag legitimation
vid mötet.
Frågor om mötet besvaras av Linnéa Meyer
linnea.meyer@regeringskansliet.se.
Varmt välkommen!
Jeanette Gustafsdotter
Kulturminister
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Sändlista

Caritas
Civilförsvarsförbundet
IM Individuell Människohjälp
Kvinna till Kvinna
Rädda Barnen
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Svenska Röda Korset
Svenska kyrkan
Sveriges kristna råd
Ukrainska Alliansen i Sverige
Myndigheten för stöd till trossamfund - SST
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor – MUCF
Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila
samhället (NOD)
Sveriges Kommuner och Regioner – SKR
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Representanter från kommuner och regioner
Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet som kan användas för att i en
avgränsad sakfråga ta del av kunskap och perspektiv från det civila samhällets
organisationer och andra relevanta aktörer. Sakråd kompletterar andra former av
samråd och ökar kvaliteten i regeringens underlag. Läs mer om sakråd på regeringens
webbplats https://www.regeringen.se/sakrad/
De personuppgifter som lämnas vid anmälan till sakrådet behandlas av
Kulturdepartementet enligt reglerna i dataskyddsförordningen. Behandlingen är
nödvändig för att genomföra sakrådet. Det sker med stöd av allmänt intresse.
Personuppgifterna används enbart för administration av det aktuella mötet och
sparas endast under den period det är nödvändigt för detta ändamål. Den
registrerade har rätt att få veta vilka personuppgifter som behandlas och rätt att få
felaktiga uppgifter rättade. En sådan begäran kan skickas till
kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se. På www.regeringen.se/omwebbplatsen/regeringskansliets-integritetspolicy hittar du mer information om
Regeringskansliets integritetspolicy och hur vi behandlar personuppgifter.
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