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Minnesanteckningar Beredningsgruppsmöte 4 februari
2014
Plats: Ungdomsstyrelsen
Deltagande myndigheter: Fredrik Malmberg (Barnombudsmannen), Gunnar Larsson
(Konsumentverket), Helen Ängmo (Skolverket) och Alice Bah Kuhnke
(Ungdomsstyrelsen)
Minnesanteckningar: Cecilia Narby (Ungdomsstyrelsen)

Ordförande Alice Bah Kuhnke öppnar mötet.

Runda om myndigheternas arbete

US1000, v 1.0, 2010-02-04

Skolverket undersöker just nu möjliga förklaringar till de försämrade skolresultateten
som redovisades i PISA-undersökningen förra året. Olika hypoteser prövas. Bland annat
hur det fria skolvalet kan ha påverkat, undervisningens kvalitet, hur lärarkåren ser ut
samt hur ungas värderingar kring utbildning ser ut. Barnombudsmannen ser gärna att
flera myndigheter bjuds in till att höra mer om resultaten när Skolverket är klara med sitt
arbete.
Konsumentverket presenterade ett axplock av sitt arbete med barn och ungdomar.
Bland annat har deras barn- och ungdomsstrategi uppdaterats där frågor om säkra
produkter, vardagsekonomi och barns skulder är fortsatt prioriterade frågor.
Arbetsgruppen om barn skulder inom myndighetsnätverket fortsätter sitt arbete.
Myndigheten har bidragit till Medierådets nya utbildningsplattsform MIK-rummet (om
Medie- och kommunikationskunnighet) och tar fram ett hk-läromedel i filmformat med
SPSM som heter Smarta val till grundsärskolan. Konsumentverket arbetar också med
frågan om skulder efter e-handel på kredit och hur unga uppfattar risk i samband med att
de deltar vid äventyrsaktiviteter.
Ungdomsstyrelsen det kommer en ny ungdomspolitisk proposition med tillhörande
handlingsprogram i mitten/slutet av mars. Det ser ut som myndighetens framtida
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uppdrag i stor utsträckning kommer att beröra områdena inflytande, egen försörjning
och psykisk hälsa. Myndigheten kommer att byta namn under våren. Namnet ska spegla
vad myndigheten är och vad den gör.
Barnombudsmannen lämnar sin årsrapport om psykisk ohälsa den 26 mars. Till
rapporten har barn med erfarenhet av psykisk ohälsa och vård (både öppna insatser och
slutenvård) intervjuats. Samma dag som rapporten överlämnas till regeringen kommer
ett seminarium hållas där rapporten presenteras och till vilket flera myndigheter
förmodligen kommer bjudas in. Arbetet med nästa årsrapport, om kränkningar i skolan,
har också påbörjats. Barnombudsmannen fortsätter utvecklingen av Max18,
uppföljningen av barnrättspolitiken på webben, och arbetar vidare med flera
regeringsuppdrag som bland annat rör socialtjänstens tillgänglighet för barn och
eventuella brukarundersökningar bland barn placerade i familjehem. I juni ska BO också
träffa Barnrättskommittéen som kommer att granska Sverige under 2015.

Kommande möten
Samordningsforum 29 april
Maria Arnholm är deltagande minister. Hon deltar mellan kl 12 och 13.
Mötet äger rum kl 12-15 (inleder med lunch) på Ungdomsstyrelsen.
Temat för mötet är att det är 25 år sen som Barnkonventionen antogs.
Kallelse till mötet kommer gå ut inom kort och en detaljerad dagordning skickas till
deltagarna i april.
Beredningsgruppsmöten
Nästa möte blir 1 april kl 9.30-11.30 på Ungdomsstyrelsen.
Mötet kommer fokusera på att se över de arbetsgrupper som finns idag och diskutera
vilka arbetsgrupper som bör finnas framöver. Underlag kommer att hämtas in från
arbetsgrupperna och skickas ut till beredningsgruppen innan mötet.
Möten under hösten
Höstens samordningsforum äger rum 4 november, kl 12-15 hos Barnombudsmannen.
Beredningsgruppsmöte inför samordningsforumet hålls 7 oktober, kl 10-12 på
Ungdomsstyrelsen.

Almedalen
Barnombudsmannen har under 4 år haft ett Barnrättstorg under Almedalsveckan. I år
kommer det ha ett lite nytt upplägg då torget anordnas tillsammans med Allmänna
Barnhuset/Barnrättsakademin. Torget kommer finnas på Konstmuseet och det finns
seminarietider för myndigheter som vill hålla seminarier som knyter an till frågor om

2 (3)

UNGDOMSSTYRELSEN

Datum

2014-02-04

barns rättigheter. Information om detta, och ett erbjudande om att delta, kommer att
skickas ut till myndigheterna i myndighetsnätverket. En möjlighet är att ha ett
seminarium om myndighetsnätverket där nätverket och intressant arbete från
arbetsgrupperna kan presenteras.

Ordförandeskapet i myndighetsnätverket
Barnombudsmannen kommer vara ordförande för myndighetsnätverket under 2015 och
2016.

Övrigt
Beredningsgruppen kommer att kontakta myndigheter som fått nya myndighetschefer
eller som tidigare inte deltagit i någon större utsträckning i samordningsforum för att
uppmuntra dem att delta framöver.
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