
 

   

Inbjudan till nätverksmöte 

 

UNG REGION ‒ NÄTVERK 
 

Nu är det dags för nästa möte i Reglabs nätverk UNG REGION. Denna gång är det Region 
Östergötland och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som står för 
innehållet. 

 
 

PROGRAM 

10:00  Hej och välkommen! 

10:10  In-checkning 

10:30  Barnombudsmannen, BO, berättar om sin verksamhet och arbetet på regional 
nivå. 

11:15  Dialog 

12:00  LUNCH 

13:00  Sveriges ungdomsråd, Svung, berättar om sin verksamhet och arbetet på 
regional nivå. 

14:00  Dialog och FIKA 

15:40  Sammanfattning av dagen 

16:00  Hej då!  
 

När: Torsdag 11 maj 2017, 10:00-16:00. Kaffe och smörgås från 09:30. 
Var: Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm. 

För anmälan, registrera dig via följande länk, senast 27 april 2017.  

Om du har frågor eller inspel till nätverket, kontakta gärna planeringsgruppen: Ann-Charlotte 
Hartmann, Region Östergötland, Ann-Charlotte.Hartmann@regionostergotland.se, 
Lisa Onsbacke, MUCF, lisa.onsbacke@mucf.se, Sunny Sandström, Reglab, 
sunny.sandstrom@skl.se  

 

Välkommen! 

 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?ProjectId=9950&reglineNo=1&ReglineId=47577&ReglinePageNo=1&edit=off&clear=yes
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Kort om barnombudsmannen: 

Barnombudsmannen, BO, bildades 1993 och är en statlig myndighet med uppdrag att 

företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets 

rättigheter, barnkonventionen. Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen 

följs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och 

myndigheter. BO ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och 

föreslå förändringar i lagar och förordningar. Sedan 2008 leds BO av barnombudsman 

Fredrik Malmberg. 

 

Kort om Sveriges ungdomsråd:  

Sveriges ungdomsråd, Svung, har sedan bildandet 2003 samlat ungdomsråd och andra 

inflytandeforum för ungdomar från hela landet. De hjälper ungdomar att komma i 

kontakt med varandra och ger dem inspiration och kunskap kring hur de kan möta de 

problem som de ser i sin hemkommun, region eller stadsdel, gällande rätten till 

inflytande och delaktighet i kommunala beslut. Svung erbjuder även stöd till 

kommuner och regioner i sitt arbete med att föra dialog med unga och har tagit fram 

flertalet metoder.  Metoderna är tagna ur fyra olika områden där de identifierat hinder, 

hinder som gör att vissa grupper har svårare att påverka än andra. För mer information 

om vilka metoder som används samt vad Svung kan erbjuda, besök svung.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svung.se/

