Minnesanteckningar
2019-04-05
1 (3)

Minnesanteckningar Samordningsforum 1 april
Inledning

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson hälsar välkommen och introducerar
myndighetsnätverket. Närvarande presenterar sig.
Presentation Specialpedagogiska skolmyndigheten

SPSM:s generaldirektör Fredrik Malmberg berättar om SPSM:s uppdrag. Myndigheten finns över hela landet med lokala kontor och lokala och regionala skolor. De
huvudsakliga uppdragen är att ge stöd till skolor och skolhuvudmän, ge specialpedagogiskt stöd, utveckla och anpassa läromedel, fördela statsbidrag, driva specialskolor och sprida kunskap om barns, elevers och vuxenstuderandes behov.
Fredrik Malmberg informerar också om det specialpedagogiska stödet, hur det kan
förmedlas genom statsbidrag och om de statliga specialskolorna som SPSM driver.
Några aktuella satsningar är fördjupade dialoger med skolchefer för att fånga upp
vilket stöd de behöver från skolmyndigheterna och arbete för att stärka kompetensen kring funktionsnedsättningar. En annan satsning är att med hjälp av digitalisering förbättra stöd och rådgivning på distans. I flera satsningar samverkar SPSM
med andra skolmyndigheter.
Bilder: Presentation SPSM
SPSM:s barnrättsarbete:

Jenny Nilsson, barnombud, berättar om hur SPSM har organiserat sitt interna arbete med barnrättsperspektivet. Till exempel har alla anställda genomgått en intern
utbildning om barnrättskonventionen och en rättighetsgrupp har tillsatts. Hela
myndigheten ska ha ett gemensamt barnrättsperspektiv kring jämställdhet, tillgänglighet och barnrätt. I rättighetsgruppen ingår representanter från alla verksamhetsområden. Rättighetsperspektivet ska finnas med från början i all ordinarie verksamhet på ett gemensamt och integrerat sätt.
Jenny Nilsson är relativt nyanställd som barnombud. Det är en ny roll under utveckling. Barnombudet ska dels vara en trygg person för elever att vända sig till,
dels verka för att få elever att känna till sina rättigheter. Jenny Nilsson jobbar bland
annat med att få eleverna att våga tala om sina åsikter, så att de också vågar göra det
när de kommer ut i arbetslivet. Hon driver ett ungdomsnätverk, i vilket ungdomarna uppmuntras att bevaka sina rättigheter, och besöker skolorna och träffar
elevråden. I rollen ingår även att bidra till skolutveckling. Dessvärre har hon märkt
stora brister i elevernas kunskap om sina rättigheter och kopplat till olika funktionshinder. Hon ser att det behövs en satsning och erbjuder sig därför att komma till
skollor och prata om barnrätt.
Tove Söderqvist Dunkers, samordnare för barnpanel, presenterar en kommande
barnpanelsrapport där 31 elever med fysiska, kognitiva och neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar i åldern 10 till 18 år intervjuats. Eleverna har intervjuats om
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hur trygghet, studiero och motivation fungerar på deras skola. Rapporten ska presenteras på ett frukostseminarium den 25 april.
Barnpanelen tar fasta på att eleven har rätt att uttrycka sin åsikt och utgår från elevernas egna beskrivningar. Tove Söderqvist Dunkers berättar hur intervjuerna har
genomförts och om de övergripande resultaten. Det finns flera tydliga faktorer för
vad som såväl främjar som hindrar elevernas studiero och det märks skillnader mellan pojkar och flickor i vissa frågor.
Bilder: SPSM:s barnrättsarbete
Tillgänglighet till SPSM:s stöd och kunskap
SPSM:s frågetjänst ”Fråga en rådgivare”

Gunilla Salo, verksamhetsansvarig, presenterar myndighets tjänst "Fråga en rådgivare", som i huvudsak riktar sig till professionen men som till stor del också svarar
på frågor från vårdnadshavare. Majoriteten av kontakterna sker på telefon och sedan starten 2016 har cirka 12 000 frågor besvarat. De vanligaste frågorna och svaren publiceras på webben. Gunilla Salo informerar om vilka de vanligaste frågeställningarna är, de rör bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättning, läs- och
skrivsvårigheter, extra anpassningar, särskilt stöd och prov och bedömning. Tack
vare tjänsten får SPSM signaler från målgrupperna och kan utveckla sitt stöd.
Bilder: Fråga en rådgivare
Ämnesgruppernas arbete

Omyndigas skulder
Omyndigas skulder är en arbetsgrupp under ämnesgruppen Ekonomisk utsatthet
och har funnits sedan 2007. Margareta Lindberg, utredare på Konsumentverket går
igenom bakgrunden till varför gruppen uppstod, det arbete som har gjorts och vad
man ser finns kvar att göra. Hon listar också några nyckelfaktorer för ett lyckat
samarbete och resultat. När arbetet initierades fanns en tydlig problematik med att
omyndiga skuldsattes. Gruppen såg ett behov av lagändring men också att andra
myndigheter, landsting och kommuner behövde informeras. Arbetet har varit framgångsrikt och antalet skuldsatta barn i Kronofogdens databas har minskat kraftigt.
Men fortfarande finns situationer då omyndiga felaktigt kan komma att skuldsättas.
SKL har tagit fram ett cirkulär som beskriver hur man undviker att barn skuldsätts
inom verksamhet som bedrivs av kommuner och landsting (cirkulär 13:51, dnr
13/5742). https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/cirkular/2013/barnsskulder.23947.html
Bilder: Gemensamt arbete med barns skulder
18-årsgränsen, 18+
En av de nystartade ämnesgrupperna, 18-årsgränsen, eller 18+, tittar på vad som
händer i övergången på myndighetsdagen. Cecilia Ilhammar, utvecklingsledare avdelningen för kunskapsstöd, MUCF, är sammankallande i gruppen som har haft ett
första möte i januari. Hon förklarar hur gruppen just nu fokuserar på att organisera
sig, hitta arbetssätt och att kartlägga problemet, för att senare kunna se vad man ska
gå vidare med i samarbetet. Planen är att kunna göra en delrapportering till Samordningsforum våren 2020.
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Problem med myndighetsdagen diskuterades vid ett tidigare Samordningsforum på
temat migration. Det handlar om att det finns situationer då det till exempel skulle
behövas en övergångsperiod med stöd, eftersom ungdomen från en dag till annan
får helt andra förutsättningar i samband med 18-årssdagen.
Bilder: 18-årsgränsen
Nästa Samordningsforum

Nästa Samordningsforum äger rum på Skolverket den 14 oktober och handlar om
barnkonventionen som lag.

