Minnesanteckningar beredningsgruppsmöte
den 4 december 2015
Plats: Barnombudsmannen, Norr Mälarstrand 6
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 15 september 2015
Inga synpunkter.

2. Genomgång av anteckningar från samordningsforum den 13
november 2015
Inga synpunkter.

3. Planering inför det extrainsatta mötet i början av 2016 med
anledning av flyktingsituationen.
Föreslaget datum är den 8 mars kl. 10-16:00. Lokal är ej bestämt, Fredrik pratar med
MSB eller Skolverket om detta.
Önskat upplägg:
- Bjuda in en minister, exempelvis Anders Ygeman. Lena kontaktar honom.
- Presentation från MSB. Fredrik kontaktar generaldirektören Helena Lindberg.
- Presentation från Migrationsverket. Fredrik kontaktar generaldirektören Anders
Danielsson.
- Presentation av rapporter från Barnombudsmannen om hur det ser ut i
ankomstkommunerna. De har träffat ca 500 barn. De ska tillsammans med
Nederländerna göra en europeisk makrorapport.
- Runda med vad myndigheterna gör. Vem gör vad, vilka ansvarsområden har de.
Var finns luckorna och hur kan myndigheterna komplettera varandra.
Barnombudsmannen
Box 22106
104 22 Stockholm
Norr Mälarstrand 6
Telefon 08-692 29 50
Fax 08-654 62 77

www.barnombudsmannen.se

Syfte med mötet:
Hur får vi verkstad på allt? Hur gör man skillnad med detta möte? Skapa nätverk!
Hur jobba vidare? Viktigt att även bjuda in avdelningschefer och handläggare så att
man får några på den operativa nivån, så att man bygger nätverk och har någon att
kontakta när man sitter med en svår uppgift i knät. Tre personer från varje
myndighet kan bjudas in.

4. Planering av samordningsforum våren 2016
Vårens samordningsforum sker den 19 april hos Statens medieråd. Gäster att bjuda
in är antingen Alice Bah Kuhnke, Åsa Regnér eller Anita Wickström, den ansvarige
för utredningen att göra barnkonventionen till svensk lag.
Upplägg är som vanligt att ministern inleder, därefter värdmyndigheten och
slutligen rundan.
Datum för höstens samordningsforum är den 15 november. Migrationsverket eller
Polismyndigheten föreslås vara värdmyndighet. Fredrik kontaktar dem.

5. Aktuell information från myndigheterna
Konsumentverket: De har de senaste tre åren producerat Konsumentrapporten, en
rapport till regeringen som beskriver läget för Sveriges konsumenter. Nytt är att
rapporten från och med 2016 ska innehålla en del där de ska belysa tre områden
som uppvisar tecken på att utgöra eller medföra problem ör ett stor antal
konsumenter. I år väljer de bilkonsumenter, telekommarknaden och unga vuxna.
Enheten för produktsäkerhet jobbar med barns säkerhet, till exempel leksaker. De
har gjort en stor kontroll av lekplatser tillsammans med SKL och Boverket. På grund
av att flera äventyrsbad har drabbats av dödsfall har de också haft en branschdag
med berörda aktörer. Den 31 mars 2015 påbörjades ”Hallå konsument!” tillsammans
med 12 andra myndigheter dit man kan mejla och chatta. www.ungkonsument.se,
som främst har innehållit skolmaterial.
De hade den 1 december ett möte i gruppen ”Hållbar utveckling”, för att se om
intresse finns för att starta gruppen. Flera myndigheter deltog och intresset var
stort. Konsumentverket är sammankallande och i mars kommer gruppen träffas för
första gången. Även Naturvårdsverket bör ingå och kommer bjudas in.
MUCF: De har ett uppdrag att jobba med att få in ett ungdomsperspektiv i statliga
myndigheter, eventuellt även kommuner. De har släppt en fokusrapport, Fokus 15,
om ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. Det som bland annat framkom är
att HBTQ- ungdomars är allvarligt utsatta. Tisdag den 8 december är det
releaseparty kring deras siffror Ung Idag, där de har samlat 54 olika indikatorer. Där
kan man titta på kommun för kommun, könsskillnader etc. och det finns en analys
kopplat till varje siffra. Unga ska kunna jobba själva med sin situation. Nästa år ska
de få mer ”nyanländaperspektiv” på allt de gör.
Ungas rätt till arbete eller studier är prioritet nummer ett. Delegationen för unga
utan arbete ska föra diskussion med MUCF om vem som gör vad.
Barnombudsmannen: Jobbar med årsrapporten som handlar om barn med
funktionsnedsättning. Unikt material med intressanta röster där utgångspunkten
är artikel 2 BK.
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Barn på flykt kommer vara nästa årstema. Det arbetet har redan påbörjats och de
har varit på ankomstboenden i flera kommuner. Det är också ett intensivt arbete i
ENOC, Sverige och Europa måste tänka tillsammans.
Utifrån en tidigare årsrapport har de jobbat med att göra socialtjänsten mer känd
och tillgänglig för barn, ”Koll på Soc”. Uppdraget är tillsammans med
Socialstyrelsen och ska lanseras inom kort.
Psykisk ohälsa. Ny utredning där man jobbar med att skilja på barn och vuxna i
lagstiftningen. Barnrättighetsutredningen, där Barnombudsmannen är med som
expert, ska komma med sitt underlag i vår. Det kommer påverka myndigheten
mycket och kommer kunna bli hur stort som helst. I och med det arbetet håller de
på att undersöka hur tillgängliga myndigheterna är för barn och unga.

6. Datum nästa beredningsgruppsmöten.
Den 3 februari 12-14 inklusive lunch och den 14 september kl. 14-16, båda hos
Barnombudsmannen.
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