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Mötesanteckningar beredningsgruppen 30 september
Deltagare:

Peter Fredriksson, Skolverket (ordförande)
Lena Nyberg, MUCF (via telefon)
Cecilia Tisell, Konsumentverket
Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen
Nina Mimon, Skolverket
Föregående möte

Vid föregående möte enades man om att Delmos kan bjudas in till nätverket. Nina
Mimon skickar en inbjudan med hälsning från beredningsgruppen.
Aktuell information från myndigheten och frånämnesgrupperna

Skolverket: Det är mycket fokus på förslaget till reviderade kurs-. och ämnesplaner. En annan stor fråga är handlar om den ökade statliga närvaron, om man ska
regionalisera myndigheten och hur det skulle kunna se ut.
Ämnesgruppen om Likvärdig utbildning har haft ett uppstartsmöte men då ansvarig på Skolverket har slutat har arbetet blivit vilande.
Konsumentverket: Det finns nytt material om miljömässigt hållbar konsumtion i
Konsumentverkets lektionsbank.
Ämnesgruppen om hållbar utveckling träffas regelbundet för informationsutbyte.
Gruppen som arbetar med omyndigas skulder för en dialog med Trafikverket och
Transportstyrelsen för att hitta en lösning så att barn och unga inte ska få fakturor
från dem. SKL och Kronofogden tar fram en vägledning för vilka lagar och regler
som gäller för att barn och unga inte ska skuldsättas som stöd för myndigheter och
andra aktörer.
MUCF: Nästa fokusrapport handlar om ungas inflytande i kommunerna. Rikskonferens i höst handlar om ungas inflytande i kommunal verksamhet. Myndigheten
fortsätter arbeta med att sätta formerna för sin organisation.
Deltagarna i olika ämnesgrupper signalerar att det inte är avsatt tid för att arbeta
med frågorna. Beredningsgruppen ska lyfta frågan vid nästa Samordningsforum.
BO: Nu finns en e-learning om barnkonventionen som lag för myndigheter, kommuner och regioner med syftet att ge grundkunskaper. Mycket mer arbete väntar i
regionerna och BO tar fram processtöd för att förankra arbetet i verksamheterna.
BO ska också samverka med andra och samordna insatserna. Uppdraget är också
utvidgat att ta med de rättsvårdande myndigheterna och boverket. Det förs en dialog med departementet om hur man kan ta vidare statistiktjänsten Max 18. BO vill,
tillsammans med bland annat MUCF kunna se om man tillsammans kan analysera
och följa ett antal områden.
Ämnesgruppen om Trygghet har kommit igång och haft några möten.
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Samordningsforum 14 april

Program planeras av BO och MUCF och ska skickas ut under veckan.
Byte av ordförandeskap

Ordförandeskapet tas över av Konsumentverket vid årsskiftet.
Nästa möte

Nästa möte äger rum den 9 december kl. 13, hos Skolverket, i nya lokaler på
Svetsarvägen 16 i Solna. Kallelse är skickat i Outlook.

