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Mötesanteckningar Beredningsgruppen 6 mars
Deltagare:

Peter Fredriksson, Skolverket (ordförande)
Lena Nyberg, MUCF
Cecilia Tisell, Konsumentverket (via Skype)
Anna Karin Hildingson Boqvist, Barnombudsmannen
Ellionor Triay Strömvall, Barnombudsmannen
Nina Mimon, Skolverket
1. Föregående mötes anteckningar

Enligt anteckningar från föregående möte har Beredningsgruppen att följa upp planeringen inför Samordningsforum den 23 april och inventeringen av arbetsgrupper.
Anteckningarna läggs till handlingarna.
2. Aktuell information från myndigheterna

Skolverkets rapport om likvärdighet lämnas i mars.
BO lämnar sin årsrapport i mars. Den kommer att handla om jämlika villkor. Årsrapporten utgår från barn och ungas upplevelser när det gäller till exempel skolans
kompensatoriska uppdrag, våld och delaktighet. I april arrangerar BO barnrättsdagarna på tema Jämlika villkor. I maj släpper BO en forskningsöversikt om extremism.
MUCF har översatt till engelska en vägledning om hur man kan motverka att unga
hamnar i extremism och hur man får unga att hoppa av om de varit med. MUCF
arbetar med att informera om en handledning som ger råd till professionella som
möter unga nyanlända om hur man pratar om hälsa och sexuella rättigheter. Detta
är kopplat till webbsidan UMO framtagen av SLL och som finns på flera andra
språk och då kallas Yuomo. Efter nyss fattat regeringsbeslut ska MUCF vara den
myndighet som ger kunskapsstöd till olika aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar. MUCF representerar Sverige i Nordiska barn- och ungdomskommittén, Nordbuk. Genom Sveriges ordförandeskap har MUCF fått medel
för att jobba med segregation, vilket kan lyftas på Samordningsforum den 23 april.
Arbetet med att färdigställa skriften "Vem gör vad" går bra. MUCF arbetar vidare
med HBTQ-frågan ute på skolor.
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Konsumentverket har ett fortsatt fokus på säkerheten på trampolinparker, då det
sker många olyckor där. I övrigt pågår arbete med skolmaterial kring unga och deras ekonomi, liksom granskning av marknadsföring mot barn och unga.
3. Förfrågan från SPSM att ingå i Samordningsforum

Beredningsgruppen beslutade att SPSM ska ingå i Samordningsforum.
4. Livsmedelverket vill bjuda in till Samordningsforum i höst

Beredningsgruppen beslutade att Livsmedelverket är värd för Samordningsforum
hösten 2018.
5. Planering av Samordningsforum i april

Programutkastet diskuterades och reviderades. Skolverket ansvarar för planeringen
och det praktiska inför och under dagen.
6. Resultatet av inventering av arbetsgrupperna

Beredningsgruppen diskuterade arbetsgruppernas aktiviteter och konstaterade att
det behövs ett omtag. Beredningsgruppen hoppas på fortsatt diskussion med Samordningsforum den 23 april om behov av olika arbetsgrupper och hur de, utifrån
sina respektive myndigheters kompetens, kan hitta lösningar på olika problem.
7. Kommande möten

Beredningsgruppens kommande möten äger rum:
Tisdag 8 maj kl. 11.00-12.00 Skolverket Fleminggatan 14
Måndag 17 september kl. 15.30-16.30 Konsumentverket Dalagatan 5, portkod 9185
Tisdag 18 december kl. 15.00-16.00 Skolverket Fleminggatan 14

