Fortsatt dialog för att i samverkan öka barn och ungas kunskaper om- och
delaktighet i en hållbar samhällsutveckling
Den 1 september 2015 hos Folkbildningsrådet, Rosenlundsgatan 50 Stockholm

Minnesanteckningar
Deltagare:
Björn Garefelt, Folkbildningsrådet
Lisa Eriksson, Naturvårdsverket
Christer Karlsson, Trafikverket
Hans Ljungqvist, Universitets- & Högskolerådet
Anna Nylander, Kemikalieinspektionen
Henry Stegmayr, Folkhälsomyndigheten
Mathias Sundin, Kunskapslänken
Lisen Vogt, Kunskapslänken
Kerstin Eriksson, Kunskapslänken
Några av myndigheterna som anmält förhinder hade Kerstin Eriksson haft telefonkontakt
med innan mötet.

Inledning
Björn Garefelt hälsade alla välkomna till Folkbildningsrådet och informerade om
Folkbildningsrådets verksamhet och deras uppdrag där en viktig del är att fördela 3,5
miljarder i statsbidrag. Dagens agenda presenterades och därefter följde en kort
presentationsrunda där Lisa Eriksson, som vid tidigare möten endast deltagit per telefon,
berättade om sitt uppdrag på Naturvårdsverket och arbetet med Miljömålen.

Hänt i Kunskapslänken sedan i maj
Projektledningen presenterade en bild, bilaga 1, för att visa på de aktörer som projektet för
dialog med och som ingår i olika nätverk på nationell och regional nivå. Information gavs
också kring de samtal som förts med representanter på utbildningsdepartementet, miljö- &
energidepartementet och Utrikesdepartementet och som myndighetsnätverket tidigare fått
information kring genom ett mail från Mathias Sundin. Därutöver har projektledningen tagit
kontakt med Lena Sommestad, ledamot i Miljömålsrådet och som där representerar landets
länsstyrelser, och bett om hennes stöd att lyfta frågan om lärandets betydelse för en hållbar
samhällsutveckling på Miljömålsrådets agenda.
Projektledningen har också uppmanats av Per Magnusson på UNESCO rådet att ansöka om
medel från Nordiska Ministerrådet för att kunna fullfölja Kunskapslänkens arbete under
hösten. Ansökan som godkänts på Utbildningsdepartementet skickades in i mitten av augusti
och svar väntas i början av september.
Regionala dialogmöten har genomförts i samtliga län som ingår i Kunskapslänkens
geografiska område, de fyra norrlandslänen, Dalarna, Kronoberg och Kalmar och Blekinge.
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Barn o unga i samhällsplaneringen
Christer Karlsson Trafikverket presenterade regeringsuppdraget Barn och unga i
samhällsplaneringen som genomfördes under åren 2010 – 2012 i samverkan med Boverket
och Folkhälsomyndigheten och sex kommuner, bilaga 2. Uppdraget grundar sig på FNs
barnkonvention och Trafikverkets strategi om barnens rätt till rörlighet. Tyvärr kan inte
Trafikverket fortsätta utveckla erfarenheterna från regeringsuppdraget hos andra aktörer
om det inte berör deras egen planering. Mervärden på det sociala planet som man inte tänkt
på blev en positiv kringeffekt. Delaktighet ger en bra grund för bättre hälsa, rättvisefrågor
och integration. Barns delaktighet bidrar också till andras delaktighet, föräldrar, grannar osv.
En erfarenhet är att man bör ”se skolan som ett utredningsinstitut för kommunen”.
Regeringsuppdraget har gett fortsatt utveckling inom Trafikverkets verksamhet,
åtgärdsvalsstudier, sedan resultaten lämnades till regeringen. Christers Karlsson ska nu
avsluta uppdraget genom att skriva om framgångsfaktorer och fallgropar, för barnen, för
skolan och för planeringen, utifrån projektresultaten.
Mötesdeltagarna var eniga om att detta projekt skulle kunna utgöra ett första ”case” att
samverka kring och sprida i första hand i utvalda kommuner i de regioner som
Kunskapslänken verkar idag för att sedan spridas vidare genom regionala och nationella
konferenser.

Samtal om fortsatt process för att forma en Kunskapslänk
För att friska upp minnet och få samma utgångspunkt inför fortsatta samtal återkopplade
projektledningen till den presentation som tidigare visats för myndighetsnätverket och som
svarade på frågan Varför en Kunskapslänk? bilaga 3.
Därefter gick vi ”laget runt” för att höra vilket gensvar myndighetsrepresentanterna fått från
sin organisation på de frågor som nätverket kom överens om vid mötet den 28 maj.


Kan myndigheten/organisationen skriva en enklare form av Letter of intent, utan att
binda upp sig med medel, för att visa att man vill vara en del av den fortsatta
processen att forma en nationell kunskapsorganisation? Detta för att ge stöd åt
Energimyndigheten som nu ensam finansierar och leder projektet.



Kan myndigheten/organisationen se att någon av de föreslagna aktiviteterna
sammanfaller med något av de uppdrag som myndigheten har och som därigenom
skulle kunna möjliggöra medfinansiering av en Kunskapslänk?



Kan nätverksrepresentanterna lyfta förslaget till fortsatt process i sina respektive
organisationer så att frågorna kommer upp på GD-nivå och även departementsnivå?
Projektledningen för Kunskapslänken kan träffa myndigheter/organisationer separat
eller på annat sätt agera bollplank för att bidra till en förankringsprocess.

Letter of intent
Projektledningen har tidigare gått ut med en önskan att myndigheterna i nätverket
formulerar någon enklare form av avsiktsförklaring, letter of intent, för att visa övriga
myndigheter att man vill vara en del av en Kunskapslänk i samverkan med andra
myndigheter och därmed stötta varandra i den fortsatta processen. Hittills är det bara en
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myndighet, Energimyndigheten, som ensam ansvarat för- och finansierat både tidigare
KNUT-projektet och nu Kunskapslänken. Om ett långsiktigt samarbete ska organiseras bör
fler myndigheter vara med och dela ansvaret för uppgiften.
Det framfördes synpunkter på att det kunde vara bra med ett exempel på ett letter of intent
eller att någon myndighet går i spetsen för att bana väg för övriga.
Viktigt att få till ett brev som andra myndigheter kan utgå ifrån i sitt skrivande.
Möjligheter till medfinansiering
Under rubriken Myndigheter från alla sektorer ska bidra till miljömålen gav regeringen
i somras 24 strategiskt viktiga myndigheter i uppdrag att analysera hur de inom sitt område
kan bidra till att nå miljömålen. I uppdraget ingår att ta fram en konkret plan med åtgärder
för detta.
Om miljömålen ska klaras behövs lösningar från alla sektorer. Uppdraget vänder sig därför
till myndigheter som verkar inom olika delar av samhället, exempelvis bostäder, transporter,
jordbruk, skogsbruk, utbildning, näringslivsutveckling, konsumtion, livsmedel etc. Enligt
uppdraget ska myndigheterna analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av
generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten och upprätta en plan med
åtgärder som bidrar till att klara miljömålen. Planen för genomförande ska omfatta en
period om fyra år och ska vara upprättad senast 30 juni 2016. Naturvårdsverket har en
särskild roll att stödja och vägleda myndigheterna i arbetet.
Senast den 1 mars 2016 ska myndigheterna kortfattat redovisa sin miljöanalys till Miljö- och
energidepartementet.
Regeringskansliet 25 juni 2015.
Genom att lyfta in lärande för hållbar utveckling och målgruppen barn och unga som viktiga
parametrar i den åtgärdsplan som varje utpekad myndighet ska upprätta borde
möjligheterna öka att också hitta finansiering för åtgärderna.
Detta uppdrag till myndigheterna går i linje med den dialog som fördes på mötet där
följande synpunkter gavs:
Bredda begreppet lärande så att det gäller även civilsamhället. Det skulle vara bra om någon
politisk ledare, ex. Åsa Romson säger att vi ska satsa på barn och unga.
Det behövs analys och konkreta åtgärder för att myndigheterna ska kunna lyfta in pengar.
Många myndigheter vill satsa på något konkret tex. Håll Sverige rents skolmaterial för
miljömålen och kemikalier i förskolan/skolan.
Viktigt att lyfta aspekten barn och ungas delaktighet för att fler perspektiv.
Varje myndighet kan bredda sitt uppdrag mot barn och unga utifrån sitt uppdrag.
Flera myndigheter arbetar tillsammans idag. Det vore bra om man kunde få till arbetet på ett
enhetligt sätt utifrån ett regeringsuppdrag.

Frågan om en Kunskapslänk för lärande för hållbar utveckling på GD-nivå
Miljömålsrådet, med generaldirektörer från flera myndigheter och med Maria Wetterstrand
som ordförande sammanträder i slutet av september. Kunskapslänken har via flera kanaler
lobbat för att frågan om lärandets betydelse och satsningen på barn och unga som målgrupp
för en hållbar samhällsutveckling tas upp på deras agenda.
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Miljömålsrådets möte i september är ett ypperligt tillfälle för myndighetsnätverkets GDar att
prata sig samman i frågan. Därför är det viktigt att de då bör ha informerats om
Kunskapslänkens syfte, mål och verksamhetsplan.
I detta arbete kan projektledningen för Kunskapslänken bidra med stöd för argumentation
och om möjligt delta på något möte hos respektive myndighet.
Projekt-/verksamhetsplan för Kunskapslänken
Projektledningen fick i uppdrag av mötet att ”spetsa till” den projektplan som skickades till
myndighetsnätverket före midsommar för att kunna användas i kommunikation inom
respektive myndighet.
Projektledningen har utifrån detta beslutat att göra en verksamhetsplan som beskriver hela
den behovsbild och därtill kopplade aktiviteter som vi identifierat utifrån nationella och
regionala processer. Verksamhetsplanen kommer även att innehåll förslag på organisation
samt en budget. Denna verksamhetsplan kan sedan delas upp i flera projektplaner för att
passa olika finansieringsalternativ. En sådan projektplan kommer att skrivas för programmet
Vinnova Frön.
Projektledningen har skickat in en intresseanmälan för en ansökan till Vinnova Frön och vill
bygga den på ett nytänkande och sektorsövergripande samarbete med myndigheterna för
lärande för hållbar utveckling. Den 16 september har projektledarna blivit inbjudna till
Vinnova för att diskutera en eventuell ansökan. Här är det viktigt att kunna påvisa flera
myndigheters intresse för samverkan. Eventuella projektmedel från Vinnova skulle kunna
utgöra ett gott komplement för att finansiera första steget att formalisera en Kunskapslänk.

Fortsatt process hösten 2015
14-sep
15-sep
15-sep
16-sep
22-sep
22-sep
28-sep
29-30 sep
05-okt

Besked från respektive myndighet om intresse att medverka i en Vinnovaansökan
Kunskapslänken träffar Energimyndighetens ledningsgrupp
Deadline för första ansökningsomgång för Klimatinvesteringsstöd
Kunskapslänken möter Vinnova för att diskutera projektansökan
Kunskapslänken träffar ev. Livsmedelsverket för presentation/diskussion
Kunskapslänken träffar Skolverket för presentation/diskussion
Senaste datum för myndighetsnätverkets representanter att förbereda respektive GD
för en ev. diskussion på Miljömålsrådets möte 29-30 september
Miljömålsrådets möte
Besked från respektive myndighet om omfattning på medverkan i Vinnovaprojektet

07-okt

Deadline för ansökning till Vinnova Frön.

Mötet avslutades med ett tack till medverkande myndighetsrepresentanter och ett
speciellt tack till Folkbildningsrådet som bjudit på både lokal, fika och lunch!

Projektledningen Kunskapslänken
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