Minnesanteckningar beredningsgruppsmöte
den 3 februari 2016
Plats: Telefonmöte
Deltagare: Gunnar Larsson (Konsumentverket), Lena Nyberg (MUCF), Fredrik
Malmberg (Barnombudsmannen) och Ellionor Triay Strömvall
(Barnombudsmannen).
Minnesanteckningar: Ellionor Triay Strömvall (Barnombudsmannen)
Ordförande Fredrik Malmberg öppnar mötet.

1. Genomgång av anteckningar från förra
beredningsgruppsmötet den 4 december 2015
Inga synpunkter.

2. Planering inför det extrainsatta mötet den 8 mars 2016 med
anledning av barn på flykt.
Mötet var planerat till den 8 mars men inget statsråd eller statssekreterare kan vara
med det datumet, trots att inbjudan har varit runt hos många. Mötet skjuts därför
på framtiden. Men eftersom frågan fortfarande är aktuell är ambitionen att hitta
ett datum så fort som möjligt.
Erik Nilsson, som är statssekreterare och har samordningsansvar för denna fråga
identifieras som nyckelperson och Lena kontaktar honom för att få ett par datum
när han kan. Därefter kontaktas ett antal nyckelmyndigheter som Migrationsverket
och MSB.
När datum är satt tar Barnombudsmannen över arbetet med att skicka ut
inbjudningar etc.

3. Planering av samordningsforum den 19 april 2016
Vårens samordningsforum är den 19 april hos Statens medieråd. Fredrik kontaktar
Statens medieråds generaldirektör Ewa Thorslund för att stämma av programmet.
Beredningsgruppen föreslog tidigare att bjuda in antingen Alice Bah Kuhnke, Åsa
Regnér eller Anita Wickström. Datumet för nästa samordningsforum ska mejlas ut
så fort Ewa Thorslund kontaktats.
Delegationen för unga i arbete (DUA) har uttryckt önskemål om att, så länge de
finns kvar, finnas med i myndighetsnätverket. De vill bjudas in i sammanhang när
frågorna som de jobbar med är relevanta, t.ex. i frågan om nyanlända.
Beredningsgruppen tycker att det är en bra idé att bjuda in dem.
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4. Aktuell information från myndigheterna
Konsumentverket: De arbetar med hållbara utvecklingsfrågor och har av den
anledningen bjudit in ett antal myndigheter, bland annat Boverket, Skolverket och
Folkhälsomyndigheten för att jobba med det i en arbetsgrupp och det är bra
gensvar.
Rättsenheten jobbar mycket med problemen runt dold marknadsföring i bloggar.
Det är svårt att komma åt och driva processer i detta. Därför har de kommit ut med
en rekommendation för bloggare, för att det ska vara lättare att hålla sig inom
lagens riktmärken.
MUCF:
Fyra prioritera frågor: ungas etablering, ungas psykiska ohälsa, nyanlända och att få
andra myndigheter att jobba med civilsamhällets organisationer. De har även fått
200 miljoner att dela ut i nya bidrag till kommuner, så kallade sommarlovspengar.
De ska ha en ny rikskonferens i höst.
Barnombudsmannen:
Viktiga datum för Barnombudsmannen under våren:
-

16 feb lanseras ”Koll på soc”, det kommer hållas en releasfest med
statsrådet. Lanseringen riktas till barn och unga.

-

9 mars lämnar barnrättighetsutredningen sitt förslag, vilket kommer
påverka Barnombudsmannens arbete.

-

22 mars lämnas årsrapport till regeringen, som i år rör barn med
funktionsnedsättningar.

-

12-13 april är det Barnrättsdagarna som i år rör barnkonventionen som lag
och som redan har 700 st anmälda deltagare.

Under våren kommer också mycket arbete ske i Barnrättsportalen, som är ett arbete
för att få skolor att jobba mer systematiskt med barnkonventionen.
Almedalen: MUCF vill kontaktas för samarbete på Barnrättstorget. Ellionor
kontaktar Åsa Lindelöw som är ansvarig för Barnrättstorget.

5. Datum nästa beredningsgruppsmöten.
Fredrik ser behov av extramöte under våren, dels för att ha ett avslutningsmöte
med Gunnar som den 1 april blir generaldirektör för Kammarkollegiet, dels för att få
med Anna Ekström i beredningsgruppsarbetet. Fredrik kontaktar Anna för att
stämma av datum med henne, för Skolverket är en viktig aktör i
beredningsgruppen. Om inte Anna kan vara med föreslår beredningsgruppen att
Pia Enochsson kontaktas.
Datum för höstens beredningsgruppsmöte är som tidigare bestämt den 14
september kl. 14-16, hos Barnombudsmannen.
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