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Mötesanteckningar beredningsgruppen 19 december
Deltagare:

Lena Nyberg, MUCF
Cecilia Tisell, Konsumentverket
Anita Wickström, Barnombudsmannen
Peter Fredriksson, Skolverket
Nina Mimon, Skolverket
Anmält förhinder:

Ellionor Triay Strömvall, Barnombudsmannen
Närvarande presenterade sig och gav en kort introduktion till nätverket.
Från och med januari tar Skolverket över ordförandeskapet i beredningsgruppen.
Anteckningar från Samordningsforum 8 november

Det fanns inga anmärkningar på anteckningarna från senaste Samordningsforum,
som ägde rum den 8 november. Mötet var väldigt uppskattat och det upplevdes att
flera angelägna frågor lyftes, som nätverket kan ta sig an kommande år. Nätverket
diskuterade och kom fram till två fokusområden 2018: Segregation och Unga
vuxna.
Fokusområden 2018 – Segregation och Unga vuxna

Skolverket har skolsegregation som en prioritet nästa år och en arbetsgrupp är tillsatt. MUCF kommer att ha ett projekt för att jobba med segregation ur ett demokratiperspektiv. BO har ett tema om barns likvärdiga villkor. Skolverket ansvarar
för nästa Samordningsforum som blir på temat Segregation.
Unga vuxna åldern 18–25 år möter många problem då de betraktas som vuxna juridiskt, men inte alltid är det mentalt. Vid samordningsforum påtalade särskilt Migrationsverket problematiken som de möter för denna åldersgrupp. Myndigheterna
i beredningsgruppen har också uppmärksammat problem för åldersgruppen.
Alla myndigheter i nätverket kan få i uppdrag att inventera sin problembild och förslag på lösningar och vad som pågår i frågan inom resp. myndighet. MUCF undersöker om de har personal att ansvara för inventeringen och sammanställa svaren.

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

2017-12-20
2 (3)

En av de befintliga arbetsgrupperna kan därefter starta ett nytt projekt på ämnet
Unga vuxna, alternativt skapas en ny tillfällig projektgrupp.
Planering för Samordningsforum 2018

Nästa Samordningsforum äger rum den 23 april prel. kl. 10.00-15.00 på Skolverket.
Temat är segregation. Det planeras också för workshops för att diskutera hur myndighetsnätverket kan användas på bästa sätt.
Tema för höstens Samordningsforum kan vara Unga vuxna.
Nätverkets arbetsgrupper

Beredningsgruppen diskuterade antalet arbetsgrupper. Det konstaterades att vissa
av dem är väldigt aktiva och har nått goda resultat, t.ex. arbetsgruppen om Ekonomisk utsatthet. Andra grupper är mindre aktiva. Beredningsgruppen kan initiera
olika uppdrag till arbetsgrupperna men ser ett behov av att först se över befintliga
grupper. Skolverket undersöker i vilken utsträckning grupperna är aktiva och återkommer till beredningsgruppen vid nästa möte.
Vem gör vad

Informationen i Vem gör vad uppdateras av MUCF. Inom kort finns ett utkast
klart, som då skickas till beredningsgruppen.
Informationen på webben

Beredningsgruppen enades om att låta informationen om nätverket vara öppen på
Barnombudsmannens hemsida, men påtalade också att det då är angeläget att all information är uppdaterad. BO ansvarar för webbsidan. Övriga myndigheter ombeds
länka till informationen.
Information från myndigheterna

BO har nyligen lämnat en rapport om ensamkommande som försvinner. I mars
lämnas en årsrapport om barns likvärdiga villkor
Skolverket lämnar i januari en rapport om likvärdighet.
MUCF kommer att ha begränsad aktivitet kommande år med anledning av stundande flytt till Växjö. I höstas ägde en rikskonferens rum då bl.a. fokusrapport om
ungas etablering i samhällslivet och arbetsmarknaden diskuterades. En temagrupp
arbetar med frågan om unga som varken arbetar eller studerar. Frågan kommer
sannolikt att bli en huvuduppgift för MUCF. MUCF arbetar också med ett uppdrag
via Nordiska ministerrådet om segregationsfrågor ur ett nordiskt perspektiv.
MUCF kan mycket väl samverka med Skolverket i denna fråga.
Konsumentverket sätter tydligare fokus på hållbarhetsfrågor bl.a. genom att se vilket behov lärare har för att undervisa i hållbarhetsfrågor. Verket informerar om reklamationsrätt med fokus för barn och unga.
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Nästa möte

Nästa möte i beredningsgruppen äger rum den 21 februari kl. 13.45-14.45, Dalagatan 5. Vid mötet följer MUCF upp personalresurs för inventeringen kring Unga
vuxna. Skolverket följer upp vilka arbetsgrupper som är aktiva. Vid mötet fortsätter
också planeringen för Samordningsforum.

