Beredningsgruppsmöte
den 23 mars 2017
Plats
Telefonmöte
Tid
Den 23 mars 2017, kl. 12:30-13:30

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

Dagordning
1. Genomgång anteckningar från beredningsgruppsmötet den 22
februari 2017.
Inga synpunkter.
2. Planering av samordningsforum den 7 april 2017.
Samordningsforumsmötet kommer bestå av en presentation av
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson, diskussion med
den nationella samordnaren för utveckling och samordning av insatser
inom området psykisk hälsa Kerstin Evelius och avslutningsvis en
myndighetsrunda med betoning på myndigheternas arbete med barn
och hälsa. Om det blir tidsbrist blir det eventuellt bara de myndigheter
som har gjort arbete i detta område som kommer att presentera sitt
arbete.
Höstens samordningsforumsmöte kommer vara den 8 november hos
Migrationsverket med tema barn på flykt. Tanken är att mötet ska vara
längre än vanligt och att generaldirektörerna ska ta med sig en
medarbetare som har fokus på dessa frågor. Eventuellt kommer Gudrun
Antemar att bjudas in för att presentera den utredning som hon har lett
gällande Sverige flyktingmottagande 2015.
3. Aktuell information från myndigheterna.
Konsumentverket: De driver ett ärende mot Hemglass som har reklam riktat
mot barn under 12 år, vilket står i strid mot tv-reklamförbudet. De ska delta i

ett möte i Bryssel nästa vecka angående dockan Cayla, som är en interaktiv
docka som dessvärre går att hacka.
De har fått många anmälningar om farliga produkter som rör barn, bl.a.
våningssängar, hoppborgar, reflexvästar och leksaker som delas ut vid
tandläkar- och läkarbesök, som inte alltid är säkra. Vad gäller ungdomar är
det många ärenden om misslyckade skönhetsingrepp som vadinplantat,
ögonfransförlängningar och läppförstoringar. Ökad försäljning av
hemmagjorda leksaker, t.ex. napphållare och babynests, i slutna kanaler
som Facebook vilket gör det svårt för Konsumentverket att kontrollera.
En fråga om att byta namn på gruppen Informationssäkerhet till
Informationssäkerhet och digitala kompetenser. Beredningsgruppen anser
att det inte är en fråga som är så stor att vi behöver ta upp den på
samordningsforumsmötet utan anser att det går bra att utvidga området
och byta namn på gruppen. Organisationsskissen ska ändras. Undergruppen
digitalt lärarstöd om IT-säkerhet har inte varit aktuell på flera år och bör tas
bort.
I dagsläget finns en del material om nätverket som är gammalt och bör
uppdateras. Barnombudsmannen tar det vidare.
MUCF: De jobbar mycket med fritidsverksamhet just nu och arbetar med att
skapa delaktighet och makt för unga. De har nyligen släppt en studie om
ungas övergång från skola till arbetsliv. Studien visar särskilt hur
särskoleelever har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.
Skolverket: De har nyligen fått ett regeringsuppdrag tillsammans med SPSM
och Socialstyrelsen om skolsamverkan vad gäller elever som är placerade på
särskilda ungdomshem. Det ska även gälla familjehem, akutboenden,
stödboenden och skyddade boenden. De ska jobba med uppdraget det här
året och håller just nu på att bereda frågan.
Barnombudsmannen: Det som är mest i fokus just nu är att vi i morgon
släpper vår årsrapport som handlar om barn på flykt. De har lyssnat till ca
600 barn och ungdomar och rapporten innehåller också analys och förslag
på förändringar. Barn på flykt kommer vara temat på årets Barnrättsdagar
som i år kommer ha ca 1200 deltagare.

