Beredningsgruppsmöte i
Myndighetsnätverket för barn – och ungdomsfrågor
20-11-23, kl.11.00 -12.30
Via Teams
Barnombudsmannen: Elisabeth Dahlin
Konsumentverket: Cecilia Tisell
MUCF: Lena Nyberg
Skolverket: Peter Fredriksson
Anteckningar:

Anita Forsnäsgård, Konsumentverket

Dagordning
1. Föregående mötesanteckningar.
Mötesdeltagarna hade inga ändringsförslag och anteckningarna lades till
handlingarna.
På föregående beredningsgruppsmöte behandlades en skrivelse från nätverkets
arbetsgrupp 18-årsgränsen. De lyfte problemet med att myndiga elevers frånvaro i
gymnasieskolan kan påverka familjens ekonomi negativt. Peter Fredriksson
rapporterade på dagens möte, att han undersökt problemställningen och att
Skolverket kan ta fram en fullmakt, där den enskilda myndiga eleven ger skolan
rätt att informera målsman om frånvaro från undervisningen. Beredningsgruppen
ansåg att det är en bra lösning på problemet som Peter Fredriksson presenterade.
Skolverket går vidare med att ta fram en fullmakt för ändamålet och tydliga
anvisningar om elevens rättigheter.
2. Samordningsforum:
 Reflektioner efter höstens möte.
 Planering av vårens möte den 14 april 2021.
Tema: Jämställdhet utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv samt barns och
ungdomars olika förutsättningar.
Beredningsgruppen diskuterade forumets innehåll samt relevanta aspekter att
väga in vid planeringen. Rapportering från ämnesgrupperna flyttas till mötet
hösten 2021 med förhoppning om att mötet sker i fysisk form och därmed
möjliggör diskussion och interaktion. Cecilia Tisell åtar sig att kontakta i
första hand Torbjörn Hjort med förfrågan om han kan hålla ett pass om barns
olika sociala förutsättningar vid forumet.
Tema och datum för möte hösten 2021.
Effekterna av Covid-19 och dess påverkan på framtiden för barn och unga.
Vilka lärdomar kan vi dra?
Torsdagen den 26 augusti. Det blir förhoppningsvis ett heldagsmöte i fysisk
form. Beredskap för ännu ett digitalt forum finns.
3. Planering av datum för beredningsgruppsmöten 2021:
Tisdagen den 9 februari kl. 14.00-15.30, fredagen den 23 april kl.10.00-11.30,
och måndagen den 15 november, kl.10.00-11.30. Ett fjärde möte i augusti eller
september inplaneras senare.
4. Delegationen mot segregation (Delmos) lämnar nätverket.
Delmos har meddelat att myndigheten inte har resurser att delta och lämnar
därmed nätverket.

5. På gång hos myndigheterna.
Skolverket:
Myndigheten arbetar mycket med skolans utmaningar på grund av pandemin.
Undervisningen sker i skolans lokaler, men lärarmöten och föräldrarsamtal och
liknade är numera i digital form. Regeringen har nu förändrat förordningen för
skolan och gjort den mer flexibel. Den här tiden kräver pragmatiska beslut utifrån
den enskilda skolans förutsättningar. Om det krävs kan man behöva övergå till
distansundervisning.
Barnombudsmannen (BO):
Det är stort fokus på Covid-19 för myndigheten, både vad gäller BO:s årsrapport
och i arbetet med att följa upp och nå många barn om hur pandemin påverkar deras
liv. BO stödjer MSB och Folkhälsomyndigheten i deras arbete att informera barn
om Covid-19 samt har ett uppdrag att ge stöd till berörda myndigheter, kommuner
och regioner.
BO har många uppdrag till exempel Barnrätt i praktiken där BO har fått övergå till
digitalt arbete. Det gäller vägledningen, men även Barnkonventionsutredningen.
Barnombudsmannen ser att intresset är stort från andra myndigheter och arbetet
fortsätter trots att det inte går att ha fysiska möten.
Barnombudsmannen har omfattande uppdrag med hbtqi-frågorna som fortsätter
nästa år. Viktiga arbeten pågår också om pornografins inverkan på barn och även
rasism mot barn där myndigheten samverkar med akademin.
Efter av 41 år av antiaga-lagstiftning tittar BO på effekterna av denna och gör en
landrapport för Sverige om våld mot barn och kommer dessutom att arbeta med
den nya våldsstrategin som regeringen håller på att ta fram. Vidare har BO i
uppdrag att utveckla stöd och informationsmaterial om hur man kan förebygga och
motverka alla former av våld mot barn.

Myndigheten gör också en rekrytering då
ställföreträdande generaldirektören tillträder en ny tjänst som Barn- och
elevombud. Dessutom pågår ett arbete om myndighetens kommunikation, då det
visat sig nödvändigt att separera kommunikationen till barn från den till
myndigheter och beslutsfattare eftersom målgrupperna har olika behov.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF):
Myndigheten kommer att släppa Fokus 2020 som handlar om primärt sexuella
trakasserier i utbildningsmiljö. MUCF kommer också att släppa en studie före jul
med fokus på unga som varken arbetar eller studerar. Myndigheten har gjort
registerstudier på unga och tittar på vilken typ av unga det rör sig om och vilka
som har svårt att ta sig ur situationen. Det är framför allt är unga med psykisk
ohälsa och unga med funktionsnedsättningar som har svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden. Effekten av psykisk ohälsa kan leda till en tragisk framtid för
många unga och en dyr framtid ur ett samhällsperspektiv.
MUCF har ställt in rikskonferensen och ordnar istället en digital vecka med fyra
halvdagar med olika teman, till exempel Unga och EU, Hot och hat. Myndigheten
har vidare tagit fram underlag till regeringens skrivelse till Riksdagen om
ungdomspolitiken. Den läggs i januari och är mycket viktigt för oss alla.

Konsumentverket:
Konsumentverket har genomfört en leklandskontroll under året och har
kontrollerat 40 Lekland och resultatet ser inte bra ut. En rapport angående detta
publiceras innan jul.
Myndigheten kommer att genomföra informationsinsatser och kampanjer inför
förestående Black Friday om risken att hamna i en kreditbetalning. Det är inte
minst viktig att den informationen når ungdomar.
Myndigheten kommer också att ha en informationskampanj om Schysst och säker
e-handel. Den handlar om leksaker, så indirekt är den viktigt för barn.
Konsumentverket arbetar också med en informationsinsats riktad mot unga vuxna.
Bakgrunden är att Kronofogden redovisar att antalet unga som söker skuldsanering
ökar. De flesta har inte en situation som berättigar till skuldsanering, men många
av de unga behöver ekonomisk rådgivning. Syftet med insatsen är att informera
målgruppen om möjlighet till ekonomisk rådgivning hos kommunala budget- och
skuldrådgivare.
Konsumentverket samlar också in information om skador, bland annat bland barn,
genom en konsumentundersökning. Resultatet kommer att användas som ett
underlag för myndighetens produktsäkerhetsarbete.
5. Nästa beredningsgruppsmöte.
Tisdagen den 9 februari kl. 14.00-15.30 i Teams.
7. Övrigt.
Det är ett möte planerat mellan Cecilia Tisell, Konsumentverket och Landshövding
George Andrén i januari 2021 angående Länsstyrelsens eventuella inträde i
nätverket.

Som ovan
Anita Forsnäsgård

