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Mötesanteckningar beredningsgruppen 8 maj
Deltagare:

Peter Fredriksson, Skolverket (ordförande)
Lena Nyberg, MUCF
Cecilia Tisell, Konsumentverket
Anna Karin Hildingson Boqvist, Barnombudsmannen
Nina Mimon, Skolverket
1. Föregående mötes anteckningar

Anteckningarna läggs till handlingarna.
2. Aktuell information från myndigheterna

Skolverket väntar på den myndighetsöversyn som ska presenteras i början av juni.
Konsumentverket och Kronofogden har kontakt med varandra gällande ämnesgruppen Ekonomisk utsatthet.
BO märker ökad aktivitet kring barnkonventionen, som riksdagen ska besluta om
den 14 juni. Den 18 juni publicerar BO en kunskapsöversikt om extremism. Förhoppningen är att BO ska få ett uppdrag att närmare utreda extremism.
MUCF har nekat bidrag till Sveriges unga muslimer men den befarade uppmärksamheten och kritiken för beslutet har helt uteblivit. Det beror sannolikt på att
MUCF tydligt och grundligt angivit skälen för beslutet. Myndigheten har fått tre
nya uppdrag: Att fördela 5 miljoner inom ramen för projektet om ungas reproduktiva hälsa, fördela bidrag på 50 miljoner till kommuner för att stärka fritidshemmen
och ett uppdrag för information om ungas inflytanden i EU.
3. Uppföljning Samordningsforum

Beredningsgruppen reflekterade kring mötet, hur resultatet av Samordningsforum
omhändertas och den fortsatta hanteringen av översynen av ämnesgrupper. Det behöver förtydligas att beredningsgruppen bejakar nätverkande och samverkan mellan myndigheter. Samtidigt behövs ett omtag på en övergripande nivå, som tar sig
uttryck i förslaget på ämnesgrupper. I undergrupperna finns utrymme för smalare
ämnesområden.
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Ett informationsmail med förslag på ämnesgrupperna och hur de kan organiseras
skickas ut till Samordningsforum tillsammans med anteckningarna. Skolverket formulerar ett mail.
4. Kommande Samordningsforum

Vid nästa Samordningsforum är Livsmedelsverket värd. Datum fastställs till den 2
oktober och tid kl. 12.00-16.00 inklusive lunch från kl. 12.00. Förslag till innehåll är:
- Livsmedelsverket presenterar nya resultat från Riksmaten Ungdom – en nationell undersökning av vad barn och ungdomar i Sverige äter.
- Skolverket informerar om myndighetsöversynen.
- Översyn av ämnesgrupperna följs upp
- Informationsrunda om aktuella frågor på respektive myndighet.
Skolverket återkopplar till Livsmedelsverket
SPSM vill vara värd för Samordningsforum våren 2019. Beredningsgruppen bejakar
detta. Skolverket återkopplar till SPSM.
6. Nästa möte

Nästa möte är den 17 september kl. 15.30, Dalagatan 5.

