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Kulturdepartementet
Kultur- och demokratiministern

Organisationer inom det civila
samhället enligt sändlista

Välkommen till sakråd om coronapandemin och att nå ut med
information om vaccinering
På uppdrag av kultur- och demokratiminister Amanda Lind kommer här
inbjudan till ett sakråd med anledning av coronapandemin och om att nå ut
med information om vaccinering.
Regeringen har under våren fört dialog med flera olika aktörer med ansvar
för att bekämpa pandemin. I utmaningen med att nå en god
vaccinationstäckning lyfts civilsamhällets kunskaper och insatser fram. Vid
mötet kommer frågor att diskuteras om era erfarenheter och medskick till
regeringen angående informationsspridning till svårnådda grupper.
Om du som fått inbjudan inte har möjlighet att delta i mötet hoppas vi på att
en annan representant från din organisation kan delta.
Sakrådet leds av kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Vid mötet
deltar även representant för Folkhälsomyndigheten.
Tid: 24 juni kl. 13.00–14.00
Plats: Skype för företag, länk till mötet skickas ut till anmäld e-postadress.
Svar om deltagande anmäls senast 22 juni till
ku.csm@regeringskansliet.se.
Kontaktperson: Vid frågor om mötet kontakta gärna politiskt sakkunnig
Anders Lindell. anders.lindell@regeringskansliet.se
Vi ser fram emot en givande dialog. Välkommen!

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

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

Sändlista

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caritas
Fryshuset
Forum – idéburna organisationer med social inriktning
Hela Människan
Islamic Relief
LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
SIOS – Etniska organisationer i samverkan
Studieförbunden i samverkan
Svenska Röda Korset
Sveriges Kristna Råd
#tellcorona

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 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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