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Mötesanteckningar beredningsgruppen 17 september
Deltagare:

Peter Fredriksson, Skolverket (ordförande)
Lena Nyberg, MUCF
Cecilia Tisell, Konsumentverket
Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen
Anna Karin Hildingson Boqvist, Barnombudsmannen
Josefin Löfgren, Barnombudsmannen
Nina Mimon, Skolverket
Elisabeth Dahlin är nytillträdd barnombudsman och Anna Karin Hildingson Boqvist lämnar
myndigheten. Mötet inleds med en presentationsrunda.
1. Föregående mötes anteckningar

Peter Fredriksson går igenom anteckningarna, som därefter läggs till handlingarna.
2. Aktuell information från myndigheterna

På Skolverket pågår intensivt arbete med verksamhetsplanering, översyn av resurser, organisation och arbetsformer.
MUCF har stort fokus på sin organisation, nya lokaler och rekryteringar just nu, eftersom myndigheten omlokaliseras. Samtidigt fortsätter jobbet med hantering av bidrag, planering av konferenser och framtagande av rapporter. En stor del av verksamheten kan komma att påverkas beroende på regeringsbildningen.
Även hos Konsumentverket kan delar av arbetet påverkas beroende på vilken regering som formas, även om grunduppdraget är stabilt. Aktuella frågor just nu är:
- En utredning om hur spelmarknaden för barn och unga ser ut
- Deltagande i ett nordiskt-estniskt nätverk för konsumentundervisning om vad
som behövs för att utrusta och hantera det smarta hemmet.
- KO:s uppdrag att förse skolor med undervisningsmaterial i ekonomi- och konsumentkunskap. Nytt material lanseras under hösten.
- Pågående arbete med standardisering för trampolinparkerna, granskning av hoppborgar och marknadskontroll av lekland.
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BO:s huvudtema för nästa årsrapport är den sociala barnavården. Det pågår en diskussion med Jämställdmyndigheten för att se vad det finns kring #metoo att tillsammans jobba vidare med. BO fortsätter att informera om barnkonventionen och
lanserar ”Mina rättigheter”, en webbplats för pedagoger om hur man kan undervisa
om barnkonventionen i olika ämnen. BO har haft ett tätt samarbete med Skolverket för detta. Samtidigt genomförs ett kunskapslyft för det som rör myndigheter
och kommuner och landsting, bl.a. genom webbinarium.
Flera myndigheter kommer att beröras av arbetet som Demokratikommittén ska
genomföra. Just nu besöker kommitténs ordförande och sekreterare myndigheter
för att informera om uppdraget och påbörja samarbete.
3. Inför Samordningsforum 2 oktober

Beredningsgruppen går igenom programmet.
4. Struktur på Samordningsforum framöver

Beredningsgruppen diskuterar hur Samordningsforum kan utformas i framtiden för
att ge största möjliga nytta och vilken roll beredningsgruppen har i detta. Beredningsgruppen konstaterar att det är de deltagande myndigheterna själva som bestämmer innehållet och strukturen på Samordningsforum. Ett syfte med mötena är
att främja och inspirera myndigheter att samarbeta kring barn-och ungdomsfrågor.
Beredningsgruppen pratar också om bakgrunden till Samordningsforum och myndighetsnätverket. Såväl Skolverket, MUCF och BO har ett uppdrag att få in barn och ungdomsperspektivet hos andra myndigheter, och KO har flera beröringsområden gentemot unga.
Flera förslag för det fortsatta arbetet framfördes:
- Beredningsgruppen kan styra mer vilka teman eller frågor som ska vara på
agendan.
- Utgå från befintlig struktur och från teman i de olika ämnesgrupperna.
- Samordningsforum äger rum centralt i Stockholm, så att så många som möjligt
kan närvara.
- Repetera vid varje Samordningsforum vad syftet med mötet är.
- Fortsätta diskussionen på kommande Samordningsforum.
5. Fortsatt arbete med ämnesgrupperna

Ämnesgrupperna har ännu inte formats. Information behöver först gå ut till sammankallande. Behovet av styrning från beredningsgrupp hos tidigare ämnesgrupper
har sett olika ut. Beredningsgruppen ger nu i uppdrag till ämnesgrupperna att själva
formulera sitt uppdrag och att återkomma till beredningsgruppen. Vid mötet den 2
oktober informerar beredningsgruppen om hur man tänkt sig arbetet i ämnesgrupperna. Därefter kan myndigheterna i nätverket själva anmäla sig till den, eller de,
ämnesgrupper man önskar ingå i.
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6. Uppdatering av innehåll på webben

Informationen om nätverket på BO:s webb behöver uppdateras och förbättras. Till
att börja med byts organisationsschemat ut.

7. Nästa möte

Nästa möte är den 18 december kl. 11.00-12.00 hos MUCF, som bjuder på julavslutningssmörgås.

