Anteckningar samordningsforum den 8 september 2020
Anmälda deltagare: Lars Lööv (Arbetsförmedlingen), Elisabeth Dahlin
(Barnombudsmannen), Anders Sjelvgren, Kerstin Hannrup Broad
(Boverket), Maria Edström (Centrala studiestödsnämnden), Lars
Malmström, Therése Wieselqvist Ekman (Finansinspektionen), Anna
Jansson (Folkhälsomyndigheten), Cecilia Tisell, Anita Forsnäsgård
(Konsumentverket), Cecilia Hegethorn Mogensen, Linda Ståhlberg, Karin
Weins (Kronofogden), Kajsa Ravin, Lykke Pörtfors (Kulturrådet), UllaKaisa Koivisto Hurtsi (Livsmedelsverket), Jonas Doll (Migrationsverket),
Maria Ekman Aldén, Maria Melin (Myndigheten för delaktighet), Maria
Lundmark (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd), Marianne
Stålheim (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Magnus
Larsson, Ingrid Källström (Myndigheten för tillgängliga medier), Lena
Nyberg, Stefan Holmgren (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor), Maria Löngård, (Polismyndigheten), Maj Eriksson
Gothe, Anna Nyman (Statistiska centralbyrån), Maria Sundkvist
(Skolinspektionen), Urban Lindberg, Karin Blomgren (Socialstyrelsen),
Astrid Lewin (Specialpedagogiska skolmyndigheten), Anette Novak,
Fransisca Benavente, Lianna Hallsenius, Statens medieråd.

1. Ekonomisk utsatthet för barn och unga
Värd: Kronofogden
Mötet genomfördes digitalt via Skype
Innehåll


Inledning/Cecilia Tisell, generaldirektör, Konsumentverket.



En kort introduktion av Kronofogdens uppdrag med fokus på barn
och ungdomar, samt beskrivning av barns och ungas skuldsättning/
Cecilia Hegetorn Mogensen, biträdande rikskronofogde,
Kronofogden och Karin Weins.



Ekonomisk utsatthet bland barn - vad säger statistiken? /
Anna Nyman, utredare, Statistiska Centralbyrån.



Barn i ekonomisk och social utsatthet/
Elisabeth Dahlin, barnombudsman, Barnombudsmannen och
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor.



Ekonomiska utmaningar för barn och unga med
funktionsnedsättning/ Maria Melin, processamordnare med ansvar
för barnrättsfrågor, Myndigheten för delaktighet.



Ekonomisk utsatthet för barn och unga – en utbildningsfråga? /
Therése Wiselqvist Ekman, senior projektledare,
Finansinspektionen.



Värdet av ett kritiskt förhållningssätt/
Anette Novak, generaldirektör, Statens medieråd.



Avslut med reflektioner och utvärdering av mötet.

2. Dagens presentationer
Presentationerna publiceras på Barnombudsmannen.se/
Myndighetsnätverket för barn och ungdomsfrågor.

3. Utvärdering av samordningsforum
Deltagarna uppmanades att komma med synpunkter gällande
dagens möte (det första i digital form) och med tips för utveckling av
framtida samordningsforum. Deltagarnas bidrag redovisas nedan:
Tack för flera intressanta och inspirerande presentationer! Bra med
utskick av powerpoint, så kan man se i efterhand också. / Alltid
värdefullt med bred kunskapshorisont. Inspirerande. Viktigt
perspektiv med ekonomisk utsatthet. Väldigt bra struktur på
konferensen och bra genomförda presentationer. / Fungerar fint
med digitalt forum även om det alltid är roligt att ses. Vore
intressant att se om det går att säga något om pandemins verkan
redan i april 2021. / Viktigt med barnperspektivet. Och olika
infallsvinklar. / Tack! Allt intressant, men ser fram mot att kunna
diskutera live/ Ja det gick bra men kan tipsa om fysiska möten med
coronaavstånd. Jag var på Folkhälsomyndighetens dagar på Norra
Latin förra veckan fysiskt. / Mycket bra men gärna mer interaktion
och delaktighet när det är digitalt! / Mycket intressanta
presentationer idag! Vi samarbetar redan väldigt bra med

Barnombudsmannen! / Tack för bra presentationer, finns mycket
från dessa att ta med i vårt fortsatta arbete, digitalt innebär
onekligen både möjligheter och utmaningar men viktigt att vi stretar
på! / Tack för fin och lärorik förmiddag. Härligt med så många kloka
och kunniga. Vore gott med mer dialog efter inspelen.

4. Nästa möte
Nästa möte är den 14 april 2021 med tema Jämställdhet utifrån ett
barn- och ungdomsperspektiv samt barns och ungdomars olika
förutsättningar.

