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Mötesanteckningar Beredningsgruppen 9 december
Deltagare:

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

Anteckningarna läggs till handlingarna
Aktuell information från myndigheterna

Konsumentverket: Konsumentverket arbetar med nytt skolmaterial för hem- och
konsumentkunskap i åk. 7–9, Hållbart så klart!. Materialet, som består av filmer och
färdiga lektioner, fokuserar på hållbarhet, konsumenträttigheter och privatekonomi
och blir klart i början av nästa år. Ett seminarium på temat ”Privatekonomi i skolan, har arrangerats för lärare i hem- och konsumentkunskap.
Med anledning av ikraftträdandet av Barnkonventionen som lag pågår en uppdatering av faktablad för olika konsumentgrupper, bland annat målgruppen barn och
unga vuxna. Faktabladen informerar om ungas konsumentroll.
MUCF: Den årliga fokusrapporten har överlämnats till regeringen. Rapporten
handlar om ungas möjligheter till inflytande på lokal nivå. I fokusrapporten finns
också en särskild rapportering av ungas inflytande i lokala beslutsprocesser.
Kommande vecka släpper MUCF en rapport om hur unga hbtq-personer upplever
sin situation. Myndigheten planerar för gemensamma aktiviteter med andra hbtqstrategiska myndigheter. MUCF:s skrivelse om ungdomspolitiken har lämnats till
regeringen som underlag för det fortsatta arbetet med ny ungdomspolitik.
BO: Det är fortsatt intensivt arbete inför att Barnkonventionen blir lag. BO stödjer
kommuner, myndigheter och regioner bland annat genom en webbutbildning. Regeringen har precis släppt en vägledning för tolkning av Barnkonventionen, som
har fått stort genomslag. I samband med det har BO fått i uppdrag att genomföra
utbildnings- och spridningsinsatser om vägledningen. Sedan tidigare har BO även
fått ett vidgat sammarbetsuppdrag.
Skolverket: Skolverket och Socialstyrelsen har nyligen genomfört ett gemensamt
studiebesök i Falun. Besöket gjordes inom ramen för ett pågående gemensamt uppdrag att samarbeta med socialstyrelser och skolor inom tidiga och samordnade insatser (TSI). En högaktuell fråga på Skolverket är revideringen av kurs- och ämnesplanerna. Förslaget lämnas till regeringen nästa vecka. Andra aktuella frågor är
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Pisaresultaten, som presenterades förra veckan, och en rapport om lärarförsörjningen, som publiceras denna vecka.
Information från myndigheterna om ämnesgrupperna
Hur använder vi resultatet av våra arbetsgrupper

Ämnesgruppen som jobbar med vad som händer vid 18-årsdagen är klar med sin
inventering och ser att många frågor berör främst skola, migration, socialtjänst och
hälso- och sjukvård. De kommer just nu inte vidare i arbetet utan stöd och vägledning i vad som ska göras härnäst. Beredningsgruppen diskuterar arbetsgången. Inför kommande möte ska Beredningsgruppen få ämnesgruppens underlag, med förslag på åtgärder, för att därefter diskutera och avgöra den fortsatta arbetsgången.
Ämnesgruppen Trygghet har konstaterat att deras område överlappas av många
andra grupper. De ska inkomma med ett PM med förslag på fortsatt hantering.
Arbetsgruppen Barns skulder har hela tiden arbetat för att motverka att barn ska bli
skuldsatta.. SKR, Kronofogden och Konsumentverket har i ett remissvar argumenterat emot att en föreslagen registeravgift för katter ska kunna resultera i barns
skuldsättning.
Gruppen hållbar utveckling informerar varandra om vad myndigheterna gör inom
området. Inom gruppen har vidare Konsumentverket från övriga deltagande myndigheter fått feedback på det ovan nämnda skolmaterialet Hållbart så klart!
MUCF tar nu över rollen som samordnande myndighet.
Datum för möten 2020

Vid årsskiftet övertar Konsumentverket ordförandeskapet för den kommande
tvåårsperioden.
För formens skull noteras följande:
- Enligt tidigare turordning var MUCF näst på tur för ordförandeskapet. MUCF
ser dock gärna att Konsumentverket är ordförande för kommande period.
- Tidigare ordförandeskapsperiod har varit ett (1) år. På grund av glapp i GDförordnande satt BO två år och Skolverket följde efter med två år. Beredningsgruppen är enig om att två år är en lagom period för ordförandeskapet.
Nästa möte för Beredningsgruppen fastställs:
Måndag 3 februari kl. 16.00-17.30 hos Konsumentverket på Dalagatan (Kallelse i
Outlook kommer). Gången därefter planeras för möte hos Konsumentverket i
Karlstad. Konsumentverket återkommer med datumförslag får resterande möten.
Konsumentverket återkommer även med datumförslag för Samverkansforum 2020.
Teman för Samverkansforum diskuteras och föreslås enligt följande:
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-

Inkludering ur olika perspektiv (våren 2020).
Ekonomisk utsatthet (hösten 2020)
Barnkonventionen som lag, en uppföljning (våren 2021)

