Beredningsgruppsmöte
den 7 september 2017
Plats
Skolverket, Fleminggatan 14
Tid
Den 7 september 2017, kl. 08:30-10:00

Deltagare
 Lena Nyberg, MUCF
 Cecilia Tisell, Konsumentverket
 Kjell Hedwall, Skolverket
 Anita Wickström, Barnombudsmannen
 Ellionor Triay Strömvall, Barnombudsmannen

Dagordning
1. Presentation av mötesdeltagarna och introduktion till
myndighetsnätverket
Anita Wickström hälsas välkommen till myndighetsnätverket.

2. Gå igenom anteckningar från beredningsgruppsmötet den 23
mars 2017 och samordningsforumsmötet den 7 april 2017.
Inga kommentarer.

3. Planering av samordningsforum den 8 november 2017 hos
Migrationsverket.
Sveriges mottagande av barn på flykt. Till workshops behövs olika frågeställningar. Hur kan
vi ha nytta av varandra? Här och nu. Integrationen. Några formulerade frågor.
Grupparbeten bordsvis.
Förslag på myndigheter som kort kan presentera rapporter under dagen:
Barnombudsmannen, MUCF, Socialstyrelsen, Skolverket, Polisen
10 min per presentation.
Cecilia är moderator under dagen.

4. Aktuell information från myndigheterna.

Skolverket: Likvärdig skola. 500 + 150 miljoner, utan närmare precisering. Regeringen
beslutade om jämlikhetspeng, bidrag till de skolor som har de sämsta socioekonomiska
förutsättningarna. Pengarna ska användas hela läsåret. Ett index styr, huvudmannen som
faller inom ska få. Inga kriterier, får göra vad de vill med pengarna. Några får mycket andra
får mindre. Pengarna ska användas till ändamål som tjänar syftet. Skolverket arbetar med
en vägledning med kriterier.
Konsumentverket: Våga prata pengar , utbildningsdag för dem som kommer i kontakt
med ensamkommande barn. Sedan förra hösten har fem olika orter haft denna
utbildningsdag. Tre till finns planerade under hösten.
De har en broschyr Koll på pengarna , med tips och råd om hur man får pengarna att räcka
till. Den ska tas fram på andra språk än svenska. Film till nyanlända svenskar finns också,
bl.a. med information om att inte skriva under avtal om man inte vet vad det betyder.
MUCF: Youmo.se har de tagit fram tillsammans med SLL, det handlar om ungas rättigheter
vad gäller sexualitet, reproduktion. Det finns på många språk och vänder sig till nyanlända.
Mucf utbildar vuxna hur de ska presentera materialet. Social inkludering för unga var
tanken att jobba med de närmaste åren, verktyg att jobba med förorter och landsbygd
(utanförskapsområden). Nu får det eventuellt revideras p.g.a. flytten av myndigheten till
Växjö. Rikskonferens i höst, utgångspunkt i inkludering av unga. Målgrupp är beslutsfattare
i offentlig sektor, kommunala företrädare. 600 deltagare. Den kommer vara i Folkets hus i
Stockholm.
Barnombudsmannen: Uppdrag om ensamkommande barn som försvinner, rapport 15 dec.
BK ska bli lag, lagrådet avstyrker att det ska bli lag. Kom med remiss igår.

