Minnesanteckningar beredningsgruppsmöte den 5 mars 2015
Plats: Barnombudsmannen, Norr Mälarstrand 6
Deltagare: Anna Karin Hildingson Boqvist, (Barnombudsmannen), Ellionor Triay
Strömvall, (Barnombudsmannen), Jesper Thiborg, (MUCF), Helén Ängmo,
(Skolverket, via telefon) och Anita Forsnäsgård (Konsumentverket, via telefon)

Anna Karin Hildingson Boqvist från Barnombudsmannen öppnar mötet.

1. Runda med aktuell information från myndigheterna
Barnombudsmannen berättade bl.a. om årsrapporten 2015 som håller på att
avslutas och ska lämnas till regeringen den 30 mars. Presenterade också kort
temat för årsrapport 2016, som kommer handla om barn med
funktionsnedsättning. Barnombudsmannen tar gärna emot inspel från de andra
myndigheterna på temat.
Skolverket berättade bl.a. om upplägget för samordningsforumet hos dem som
ska vara den 29 april. Generaldirektör Anna Ekström och Helén Ängmo kommer
gå igenom aktuella skolpolitiska frågor. Eftersom det har varit mycket diskussion
om skolan i samordningsforum kommer detta möte ha skolfokus.
Skolverket håller på att förbereda sig för att arbeta mer riktat än tidigare mot
huvudmän som har dåliga skolresultat och behöver mer stöd i skolutvecklingen.
MUCF berättade bl.a. att de har fått en ny instruktion, de ska bidra till att unga
etablerar sig i arbets- och samhällslivet. De håller på att ta fram handlingsplan för
att integrera ett ungdomsperspektiv i statliga myndigheters verksamhet. Den 27
februari lämnades en delrapport (delas ut på mötet) och slutrapporten ska vara
klar den 15 september. Tar gärna emot inspel från de andra myndigheterna. De
vill presentera uppdraget ca 20 min på samordningsforumet den 29 april.
Konsumentverket berättade bl.a. om deras nya nationella upplysningstjänst ”Hallå
konsument” som invigdes den 31 mars. Jobbar med att få barn och unga att
vända sig dit också, har bl.a. en chattfunktion för detta syfte. Informerade också
att deras jurister har kontrollerat svenska appar, tex Star Doll. Domen för några år
sedan har fått genomslagskraft och man hittar väldigt få appar med
köpuppmaningar till unga nu för tiden. I maj kommer nytt undervisningsmaterial
till grundsärskola, eftersom de är mer sårbara vad gäller konsumentköp och
ekonomi.

2. Kommande möten
Samordningsforum på Skolverket den 29 april.
Nästa möte i beredningsgruppen blir den 17 juni 2015.
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