Anteckningar
beredningsgruppsmöte
den 15 december 2016
Plats
MUCF, Medborgarplatsen 3

Tid
Den 15 december 2016, kl. 13:00-15:00

Deltagare
• Lena Nyberg, MUCF
• Cecilia Tisell, Konsumentverket
• Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen
• Ellionor Triay Strömvall, Barnombudsmannen

Dagordning
1. Genomgång av anteckningar från beredningsgruppsmötet den 14
september och samordningsforumsmötet den 15 november 2016.
Inga kommentarer på beredningsgruppsgruppsmötesanteckningarna.
Samordningsforumsmötet den 15 november var lyckat. MTM som var värd och nyblivna
medlemmar i myndighetsnätverket var också nöjda.

2. Planering av samordningsforumsmöten 2017.
Tema för nästa samordningsforum bör vara barn och unga på flykt. MUCF har släppt en
fokusrapport om unga nyanländas etablering och brist på ungdomsperspektiv i
migrationsfrågan och arbetsförmedlingens arbete. Följa upp flyktingmötet den 8 april 2016.
Vad har hänt sen sist och vad finns kvar att göra? Migrationsverket föreslås vara värd för
nästa möte, Fredrik kontaktar tf generaldirektör Mikael Ribbenvik. Gudrun Antemars
rapport om mottagandet under flyktingkrisen kommer under våren 2017. Lena kontaktar
henne om hon vill presentera den på mötet.
Förslag på datum till våren: 6 april kl. 12-15, 7 april kl. 10-12 och avsluta med lunch, 27 april kl.
12-15 eller 28 april kl. 10-12 och avsluta med lunch.
Det är önskvärt att ta vidare barn- och ungdomsperspektivet i statliga myndigheter. Både
MUCF och Barnombudsmannen håller på att ta fram en handledning. Förslag att göra en
variant av flyktingmötet den 8 april 2016. Ett förlängt samordningsforumsmöte med GD:ar
samt relevanta medarbetare. Det är bra att göra till hösten 2017 när troligtvis propositionen
att göra barnkonventionen till lag är ute. Barnombudsmannens regeringsuppdrag med
Barnrättsportalen bör också presenteras. Förslag att bjuda in Åsa Regnér och att vi har
mötet i regeringskansliets lokaler.

Förslag på datum till hösten: 7, 8 eller 9 november, heldag.

3. Ny webblösning för myndighetsnätverkets information
André Vifot Haas på Barnombudsmannen arbetar vidare med det tillsammans med deras
webbbyrå Bazooka.

4. Aktuell information från myndigheterna.
Konsumentverket: Deras film med konsumentinformation riktade till nyanlända och dem
som hjälper dem samt informationsmaterialet på hemsidan på många språk är en succé.
Det är nu Konsumentverkets mest visade sida (budgetkalkylen brukar ligga i topp) med ca
33 000 visningar.
Koll på cashen, undervisningsmaterial för ungdomar om ekonomi, samt lärarhandledning
är uppdaterad. Även ”Koll på pengarna” för 2017, göra sin egen budget. De finns på 13 språk.
Varje år gör de kostnadsberäkningar. För 2017 har de gjort stora förändringar. Underlaget är
statistik från olika källor, t.ex. Statens medieråd, mediebarometern och
riksidrottsförbundet. Från i 2017 har de lagt till kostnad för smartphone för 10 åringar,
bärbara datorer, avgift för Spotify för 11 åringar, etc.
Arbetsgrupper som Konsumentverket ansvarar för:
-

IT-säkerhet: Anita Forsnäsgård sammankallande. Telefonmöte hölls den 14
december med Konsumentverket, Barnombudsmannen, MSB, polisen och Statens
medieråd. De ska mötas hos Skolverket efter nyår och sätta ramar för det fortsatta
gemensamma arbetet.

-

Hållbar utveckling: Helena Spetsmark sammankallande Gruppen har svårt att finna
formerna för arbetet. Naturvårdsverket är inte formell medlem i nätverket, men är
med i gruppen. Nästa möte den 7 februari.

-

Omyndigas skulder: Karin Nordensson sammankallande. Nyligen fått en lista från
Kronofogden vilka som är registrerade som gäldenär hos Kronofogden. Det var
1700 för några år sedan, nu 700. Kan tacka arbetsgruppen för det resultatet! De har
tidigare skrivit informationsbrev till inkassobolagen och gäldenärer vad som gäller
för att barn ska vara ansvariga och de ska skicka brev i februari igen. Det ger effekt
för återkallelser sker.

MUCF: De har släppt en fokusrapport i två delar om nyanlända, ena delen är statistik och
fakta om hur det ser ut för unga nyanlända och den andra delen är goda exempel och
ungas röster själva. Sammanfattningsvis: när man fyllt 18 år klumpas man ihop med vuxna
och de får samma samhällsinformation som andra vuxna. Samhällsinfo måste anpassas
och få ett ungdomsperspektiv.
De har släppt en handledning om ungdomsperspektiv i kommunal verksamhet. Fyra
rapporter om genusperspektivet i förebyggande arbetet vad gäller våldsbejakande
extremism. Vissa faktorer är avgörande, de flesta är killar och de har stereotypa
könsuppfattningar, så jobbar man med de uppfattningarna kan man komma åt det andra.
De bearbetar också en tidigare handledning om hur man jobbar med ungdomar i skolan,
fritidsgårdar etc.

De har en rapport om den öppna fritidsverksamheten, det finns mindre idag än tidigare, De
kommer sannolikt få fortsatt uppdrag. De hade ett stort seminarium om civilsamhället, de
unga som är med i fritidsverksamhet har oftast bättre betyg. Man lär sig mycket om
ledarskap och driftighet.
De har haft en rikskonferens om unga som varken arbetar eller studerar. Det är stor risk för
utanförskap om man inte gör klar gymnasieskolan. De ger pengar till UMO för att ta fram
särskild hälsoinformation till nyanlända.
De delar ut 600 miljoner i bidrag. Bidragsbesluten kan överklagas till HFD.
Barnombudsmannen: Den 16 december har de möte om Barnrättstorget i Almedalen på
Allmänna barnhuset. De har även öppnat anmälan till Barnrättsdagarna i Örebro, som har
temat ”Barn på flykt” och nyanländas integration.
De ska släppa en rapport om socioekonomiska skillnader innan jul.
I januari 2017 planerar de att släppa en rapport om nyanlända och hälsa, det är en
delrapport inför årsrapporten eftersom det är stor oro runt detta. Årsrapporten släpps 28
mars.
De planerar ett kompetenslyft för kommuner, regioner och landsting. De har gjort en
undersökning av kommunernas kunskap, som visar att de är positiva till barnkonventionen
men inte vet hur de ska arbeta med den. Ska bjuda in till konferens för att diskutera detta.
De har också ett uppdrag om våldsbejakande extremism. De ska prata med barn själva hur
de uppfattar islamistisk extremism.
Barnombudsmannen ansvarar för arbetet i skolgruppsmötet och ett möte skulle ha hållits
under hösten men är flyttat.

5. Nästa beredningsgruppsmöte
Onsdag den 22 februari 2017 kl. 14:30-15:30 hos i Konsumentverkets lokaler på Dalagatan 5.

