Beredningsgruppsmöte
den 14 september 2016
Plats
Barnombudsmannen, Norr Mälarstrand 6
Tid
Den 14 september 2016, kl. 14:00-16:00

Deltagare
• Lena Nyberg, MUCF
• Cecilia Tisell, Konsumentverket (via telefon)
• Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen
• Ellionor Triay Strömvall, Barnombudsmannen

Dagordning
1. Gå igenom anteckningar från beredningsgruppsmötet den 3 februari
2016 och samordningsforumsmötet den 19 april.
Inga kommentarer.

2. Planering av samordningsforum den 15 november 2016.
Fredrik kontaktar genraldirektören för Myndighet för tillgänliga medier Magnus Larsson, för
att se om vi kan vara där.
MUCF vill ha en punkt om hur myndigheter kan tänka in ett barn- och ungdomsperspektiv i
sin verksamhet. De anser att nätverket måste användas mer.

3. Byte av ordförandeskap.
Egentligen är det skifte vid 16/17, men med tanke på att Skolverket inte har någon
generaldirektör för tillfället fortsätter Barnombudsmannen som ordförande tills vidare.
Konsumentverket och MUCF håller. Ambitionen är dock att det ska rotera till Skolverket och
så fort ny GD tilträder ställer vi frågan om ordförandeskap.

4. Ny webblösning för myndighetsnätverkets information
Lösning ska förhoppningsvis vara framme till samordningsforum den 15 november.

5. Förfrågningar från andra myndigheter om deltagande (BUFF, MFoF
och Myndigheten för tillgängliga medier)

Myndigheten för tillgängliga medier kan vara med, likaså MFoF. BUFF är inte en myndighet
så det går inte, vilket Ellionor mejlar dem om.

6. Aktuell information från myndigheterna.
Konsumentverket: De har extra bevakning angående alkoholmreklam i sociala medier. T.ex.
Carolina Gynning på Facebook och instagram. Det smyger in reklam som ska vara
tilltalande för unga.
I den nya arbetsgruppen Hållbar utveckling har ett möte hållits och ett till ska hållas i höst.
Tagit fram en informationsfilm som beskriver de vanligaste fällorna för konsumenter i
Sverige, främst att användas av nyanlända. Den finns på sju olika språk. Den är inte bara
förunga, men många ensamkommande ungdomar är i behov. De vill gärna visa den på
samordningsforumsmötet i november.
MUCF: De har gett ut särskilda medel att jobba med unga förtroendevalda. De hade 70
deltagande i konferenens den 13 september där de diskuterade hur man kan få fler unga
politiker att stanna kvar. De ska sammanställa information och skicka till politiker.
De har släppt tre rapporter. Om de olika ismerna, vänster, höger och islamism. Särskilda
medel för att ta fram skrifter som tittar på genusperspektivet i de olika ismerna.
Vägledning om hur man kan jobba med unga personer att inte radikaliseras- Hur kan man
stoppa unga från att hamna i de radikala miljöerna?
De kommer under hösten lämna en fokusrapport om unga nyanländas behov av
fritidsverksamhet. De har en omfattande turné i landet om ungas etablering på
arbetsmarknaden och vikten av att avsluta gymnasiestudierna.
MUCF och Barnombudsmannen har en gemensam konferens i Jönköping om barn och
ungaperspektiv.
LUPP-system, enkätundersökning för att få grepp om vad unga tycker om sin närmiljö.
Översatt till de vanligaste språken för nyanlända.
Ung idag, webbportal med många siffror. Ungidag.se. Skrift som bra beskriver hur statistik
ser ut vad gäller unga. Unga och infltande, etablering och hälsa. Även nyanlända, så man
kan säga att det är fyra fokusområden.
Barnombudsmannen: Årets tema är barn med funktionsnedsättning och vi arbetar med att
föra ut det, vilket har fått genomslag. Nu pågår nästa årsrapportsarbete om barn på flykt.
Jobbar annorlunda, ska inte släppa rapport bara i mars utan flera olika släpp, en delrapport
om elevhälsovården och nyanlända. Både vad de själva berättar och vad elevhälsovården
säger. Huvudrapporten kommer i mars.
De har kallat Socialstyrelsen och SÄPO till överläggning om barn som återvänder från ISkontrollerade områden. Rapportering har fallerat mellan säpo och kommunerna. Säpo har
kollat igenom sina rutiner. Ett uppföljande möte kommer följa. MUCF och
Barnombudsmannen kommer kanske kunna jobba tillsammans i uppdraget om extremism.
De har haft ett remisseminarium med advokatsamfundet om barnkonventionen som
svensk lag. De förbereder också med MUCF olika verktyg för att jobba med barns
rättigheter i kommuner.

Barnrättsdagarna har redan börjat planeras. Även barnrättstorget i Almedalen.
En rapport om barn och unga och ojämställdhet ska släppas under hösten. Även en rapport
med fokus på socioekonomiska skillnader, vräkningar och otryggt boende,
Specifikt regeringsuppdrag att prata med barn som avvikit och kommit tillbaka. Samarbete
med migrationsverket att hitta barn.

7. Nästa beredningsgruppsmöte:
Nästa möte den 15 december 2016 hos MUCF kl 13-15.

