Anteckningar beredningsgruppsmöte den 22 februari 2017
Plats
Konsumentverket, Dalagatan 5
Tid
Den 22 februari 2017, kl. 14:30-15:30

Deltagare
 Lena Nyberg, MUCF
 Cecilia Tisell, Konsumentverket
 Kjell Hedwall, Skolverket
 Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen
 Ellionor Triay Strömvall, Barnombudsmannen (vid pennan)

Dagordning
1. Genomgång av anteckningar från beredningsgruppsmötet den 15
december 2016.
Inga synpunkter.

2. Planering av samordningsforum den 7 april 2017.
Migrationsverket kunde inte vara värd för vårens möte, däremot till hösten. Mötet blir
istället hos Folkhälsomyndigheten den 7 april kl. 10-12, med gemensam lunch som
avslutning. Tema för mötet blir barn och hälsa. Fredrik ska se om Gabriel Wikström har
möjlighet att komma till mötet.
Datum för höstens möte på Migrationsverket är den 8 november heldag. Förslag kl 10-13 för
generaldirektörer och därefter kl 13-15 för alla (alla myndigheter får ta med sig ytterligare en
person). Fredrik kontaktar Migrationsverket.

3. Ny webblösning för myndighetsnätverkets information
Ellionor presenterade en ny webblösning för myndighetsnätverkets information.
- Adressen till sidan är: www.barnombudsmannen.se/myndighetsnatverket
- Man kommer då till en inloggningssida. Lösenordet är ett och samma för alla
myndigheter som deltar i nätverket och skickas ut separat. På sidan finns det olika menyval;
nyheter, om nätverket, samordningsforum, beredningsgrupp och respektive arbetsgrupp.
- plattformen är för att ta del av information, inte kommunikation. Den kan byggas ut om
det finns behov i framtiden av kommunikation mellan grupperna.
- mötesanteckningar skickas till Ellionor som sedan lägger ut det på sidan.

4. Aktuell information från myndigheterna.
Koll på cashen är ett samverkansprojekt med Finansinspektionen, Konsumentverket och
Kronofogden, och är ett undervisningsmaterial i privatekonomi för gymnasiet. Det finns
fyra olika filmer: Budget, Avtal, Skuld och Spara och låna. Det finns också
lärarhandledningar, ordlistor, frågor till filmen, uppgifter och case. Sidan är nu uppdaterad,
de har producerat nya filmavsnitt med lärarhandledning som finns på en omgjord
webbplats. Filmavsnitten, lärarhandledning och övrigt material finns på
www.kollpacashen.se. Där finns också en animerad film om det ekonomiska kretsloppet.
Konsumentverket har tillsammans med Naturvårdsverket, Livsmedelsverket,
Energimyndigheten, Boverket, Folkhälsomyndigheten, SGU, Skolverket och länsstyrelserna
bildat arbetsgruppen Hållbar utveckling. De träffas två gånger per år för utbyte av
information och erfarenheter kring ämnet hållbar utveckling med fokus på barn och unga.
Sammankallande i gruppen är Konsumentverket, Helén Spetsmark. De har haft ett Skypemöte den 7 februari, nästa Skype-möte är den 5 september (Skypemöten= hållbara möten).
It-säkerhetsgruppen ska ha ett möte den 22 mars.
MUCF: De arbetar med LUPP, ett enkätverktyg för kommuner och regioner för att samla in
åsikter från barn och unga. Många kommuner använder det. De har utvecklat enkäten så
att det är ännu bättre, bl.a. kan kommunerna numera lägga till egna lokala frågor. Det är
översatt till flera språk för att kunna användas av nyanlända. Enkäten marknadsförs
intensivt. De har tagit fram en skrift om ungdomsperspektiv i den kommunala
verksamheten, det är ett komplement till Luppen. Skriften går bl.a. ut till
kommunstyrelsens ordförande.
De har tagit fram en skrift om unga nyanlända hbtq-personer som skickas ut till vuxna som
förväntas ha kontakt med nyanlända. Bland de nyanlända finns det många hbtq-personer,
eftersom många har fått fly från sina länder och det är viktigt att kunna informera dem
tidigt. MUCF har fått ett uppdrag att tillsammans med Stockholms läns landsting utveckla
umo.se och har skapat Youmo.se för nyanlända.
De jobbar också med ungas rätt till bostad, vilket är ett helt nytt uppdrag för myndigheten.
Skolverket: De har fullt med regeringsuppdrag, just nu två väldigt stora uppdrag. Ett som
handlar om nyanländas lärande med ett generellt uppdrag med kompetensutveckling till
alla. Det är riktade insatser till ett urval av kommuner, många små kommuner som tagit
emot många nyanlända. Skolverket erbjuder skräddarsydda anpassningar, exempelvis
samordnare. Ett 50- tal huvudmän har fått insatser. Det andra uppdraget är Samverkan för
bästa skola. De huvudmän som är aktuella är de som har fått föreläggande av
Skolinspektionen, och av dem väljer Skolverket ut några. Det är frivilligt men de allra flesta
tackar ja till att delta. Det är en stor förändring i arbetet gentemot skolor och huvudmän,
verket erbjuder stöd och föreslår utvecklingsinsatser. Man måste komma överens med dem
och för det behövs en gedigen dialogkompetens. För de båda uppdragen har Skolverket fått
490 miljoner.
De jobbar också med nationella skolutvecklingsprogram. Statens skolutvecklingsinsatser
har spretat, men i och med programmen som bygger på forskning och beprövad erfarenhet
hoppas man komma ifrån det. Skolverket erbjuder stöd till huvudmän, skolor och förskolor
för att de ska kunna förbättra undervisningen och den pedagogiska verksamheten i åtta
nationella skolutvecklingsprogrammen.

Barnombudsmannen: Barnombudsmannen släpper sin årsrapport
arnombudsmannen har i
årsrapportsarbetet även släppt två delrapporter. I början av 2016 släppte vi delrapporten
beskriver barn och unga hur mottagandet har fungerat. I februari 2017 släppte vi vår andra
skolsköterskor samt de samtal vi har haft med barn om hur de tänker kring sin
hälsosituation.
Barnombudsmannen har också fått i uppdrag av regeringen att genomföra ett kunskapslyft
om barnkonventionen riktat mot statliga myndigheter, landsting och kommuner för att öka
kunskapen om barnets rättigheter. Barnombudsmannen ska erbjuda stöd i deras arbete
och säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i den dagliga verksamheten.

5. Nästa möte
Den 23 mars kl. 12:30-13:30 genomförs ett telefonmöte, främst för att stämma av inför
samordningsforumsmötet.
Beredningsgruppsmöte hos Skolverket den 6 september kl. 14.00-15.30.

