Minnesanteckningar beredningsgruppsmöte
den 17 juni 2015
Plats: Barnombudsmannen, Norr Mälarstrand 6
Deltagare: Gunnar Larsson (Konsumentombudsmannen), Helén Ängmo,
(Skolverket), Pontus Ekstedt (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
beredningsgruppsmötena 16/12-14 och 5/3-15
Diskussion om arbetsgrupperna:
Gruppen ”Informationssäkerhet” leds idag av Konsumentverket. Gunnar tar
kontakt med Msb för att se vem som ska leda gruppen i framtiden.
Gruppen ”Skola” är numera omdöpt till ”Skola för barn i utsatta situationer”.
Gruppen ”Unga och arbetslöshet” har döpts om till ”Ungas etablering” och leds av
MUCF. De börjar tidig höst med att dra igång arbetet. De brottas med definitionen
av ”etablering” men kommer vara klara till tidig höst. Det finns just nu många
initiativ inom detta område och det kommer också komma regeringsuppdrag runt
detta som kommer involvera många myndigheter. Barnombudsmannen och
Skolverket anmäler intresse att vara med i gruppen. MUCF ska också kontakta ESFrådet och delegationen för unga till arbete (Dua).
Gruppen ”Barn och hälsa” kommer att ledas av Folkhälsomyndigheten.
Barnombudsmannen och MUCF anmäler intresse av att vara med i gruppen.
Information ska också lämnas till resten av nätverket att man får anmäla intresse
att delta i gruppen.
Konsumentverket vill starta en grupp med namnet ”Hållbar utveckling och
lärande”. Finns redan idag arbete kring detta i Kunskapslänken som
Energimyndigheten har. Till hösten måste Konsumentverket fatta beslut om
arbetet ska fortsätta där eller om Kunskapslänken ska integreras i arbetet hos
myndighetsnätverket.
Startande av en grupp med namnet ”Barn och brott” har diskuterats med
rikspolischefen Jan Eliasson som tyckte det var en bra idé. Intresset internt hos
polisen har dock inte varit så stort, så därför har det inte kommit vidare. Fredrik tar
upp frågan med polisen igen.
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Frågan tas upp om en grupp med namnet ”Barn och migration” bör skapas, för att
vara proaktiva med tanke på den stora invandring som nu sker. Fredrik tar frågan
med Migrationsverket.

2. Uppföljning samordningsforum den 29 april 2015 och
planering inför höstens samordningsforum
Samordningsforumet den 29 april hos Skolverket var intressant och uppskattat.
Jeanette Azinovic från Arbetsförmedlingen har föreslagit olika datum för höstens
samordningsforum och beredningsgruppen enar sig om att den 13 november är det
datum som passar bäst, kl. 12-15 inklusive lunch. Om inte det datumet passar
föreslås den 12 november. Ellionor kontaktar Arbetsförmedlingen.

3. Förfrågningar om deltagande i myndighetsnätverket
Förfrågan har inkommit från Myndigheten för tillgängliga medier att delta i
myndighetsnätverket. Fredrik kontaktar Myndigheten för delaktighet för att få
deras synpunkt och därefter fattas beslut.
Diskussion förs om fler myndigheter bör kontaktas för deltagande i
myndighetsnätverket. Fredrik kontaktar av den anledningen Migrationsverket och
Gunnar kontaktar barnsäkerhetsrådet.

4. Fråga om ny plattform för myndighetsnätverkets
information och dokument
Jorge Rivera från Barnombudsmannen deltar i diskussionen om behovet av ny
plattform för myndighetsnätverkets information och dokument. I diskussionen
framkommer att nätverket behöver en plats att lägga Word- dokument och PDFfiler och bilder. Idag finns inte behov av chat, men kanske i framtiden och då bör
chatten vara för slutet sällskap. Inloggning behövs för ca 100-200 personer.
Inloggning ska vara kopplat till en person, för man måste kunna spåra vem som lagt
ut saker. Man måste ta hänsyn till åsikter om att det kan uppfattas som negativt att
skapa en plats på Barnombudsmannen som inte är öppen för alla. Önskemålet från
beredningsgruppen är att det ska finnas en sida som är öppen för alla med
information om nätverket och dess arbete. På sidan ska det finnas en plats för
inloggning för dem som jobbar i nätverket.
En möjlighet som föreslås är Basecamp som är en gratistjänst där man kan logga in
och lägga in dokument. Vi har dock inte makt över det och styr inte över hur den ser
ut eller över funktioner. Alla som är medlemmar kan gå in och ändra och funktioner
som vi vill ha kan försvinna. Beredningsgruppen avstyrker det förslaget.
Jorge föreslår att ha en plattform under Barnombudsmannens adress, vilket inte
skulle kosta något. Företaget Bazooka tar fram inloggningar. Rekommenderar att
dokumenten inte ska vara i Word-format eftersom vem som helst då kan ändra
dem, utan vara i PDF-format. På sidan skapas avdelningar utifrån teman, ”Barn och
hälsa”, ”Informationssäkerhet” etc. (de blå bollarna). Under varje tema läggs
dokument som anteckningar, presentationer och protokoll.
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Jorge gör ett utkast och pratar med Bazooka och därefter mejlas det ut till
beredningsgruppen. Barnombudsmannen får administrera plattformen, så det är
viktigt att hitta en lösning som inte är så arbetsbelastade för myndigheten.

4. Aktuell information från myndigheterna
På grund av tidsbrist flyttas den informationen till nästa möte.

5. Datum nästa beredningsgruppsmöte.
Datum för beredningsgruppsmöten till hösten är den 15 september kl. 15:00-16:45
och den 4 december, lunchmöte
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