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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från kommittén för mänskliga
rättigheter den 22 september 2017
Tid: 10:00 - 15:00
Plats: Campus Nya Varvet, Göteborg

Närvarande
Beslutande

Kristina Grapenholm, ordförande (L)
Peter Legendi, vice ordförande (S)
Rasha Riad Sandén (S)
Elise Norberg Pilhem (V) ersätter Mussa Selim (S)
Lars Åke Carlsson (M)
Bosse Parbring (MP) klockan 10:00–12:00
Stefan Hjertén (M) ersätter Bosse Parbring (MP) klockan 12:00–15:00
Nicola Hesslén (M) ersätter Jessica Wetterling (V)
Stig-Olov Tingbratt (C)
Gunilla Lindell (KD)
Ersättare

Stefan Hjertén (M)
Justerare

Rasha Riad Sandén (S)
Datum och ort för justering

Den 28 september 2017 i Göteborg
Underskrifter

Sekreterare:
Maria Engström
Ordförande:
Kristina Grapenholm
Justerare:
Rasha Riad Sandén

Protokoll från kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-09-22

Politiska sekreterare

Linus Sandkvist (MP)
Övriga närvarande

Calle Blomberg, ekonom, kl. 11.20–11.50
Ellen Lageholm, regionutvecklare kl. 11.20–12.10
Evelina Halse, nämndsekreterare
Jesper Svensson, regionutvecklare, kl. 10.00–12.10
Liselott Johansson, regionutvecklare, kl. 10.00–12.10
Magnus Persson, praktikant avdelning mänskliga rättigheter 10:00–12.10
Maria Engström, nämndsekreterare
Maria Winther, kommunikatör
Marianne Salén, regionutvecklare
Viveca Reimers, avdelningschef
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Närvaro vid § 68, Remissvar på delbetänkandet Nästa
steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik SOU 2017:60
Paragrafen justerades omedelbart.
Genomgång av ärendet klockan 10.50–10.55
Beslut 14.30–14.50
Beslutande

Kristina Grapenholm, ordförande (L)
Peter Legendi, vice ordförande (S)
Rasha Riad Sandén (S)
Elise Norberg Pilhem (V) ersätter Mussa Selim (S)
Lars Åke Carlsson (M)
Bosse Parbring (MP) klockan 10.50–10.55
Stefan Hjertén (M) ersätter Bosse Parbring (MP) klockan 14.30–14.50
Nicola Hesslén (M) ersätter Jessica Wetterling (V)
Stig-Olov Tingbratt (C)
Gunilla Lindell (KD)
Ersättare

Stefan Hjertén (M)
Politiska sekreterare

Linus Sandkvist (MP)
Övriga närvarande

Evelina Halse, nämndsekreterare
Jesper Svensson, regionutvecklare, kl. 10.50–10.55
Liselott Johansson, regionutvecklare, kl. 10.50–10.55
Magnus Persson, praktikant avdelning mänskliga rättigheter kl. 10.50–10.55
Maria Engström, nämndsekreterare
Maria Winther, kommunikatör
Marianne Salén, regionutvecklare
Viveca Reimers, avdelningschef
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Anslag/bevis
Paragraf 68 2017-09-22 är justerad. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag
på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i
Vänersborg.
Kommittén för mänskliga rättigheter
Sammanträdesdatum: 2017-09-22
Datum när anslag sätts upp: 2017-09-25
Datum när anslag tas ned: 2017-10-18
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Maria Engström
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra
Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.
Kommittén för mänskliga rättigheter
Sammanträdesdatum: 2017-09-22
Datum när anslag sätts upp: 2017-10-03
Datum när anslag tas ned: 2017-10-26
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Maria Engström
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 10.00–14.30
Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12.10–13.00
Uppehåll för gruppmöten kl. 13.00–13.30
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena på föredragningslistan kl. 14.30–14.50
Ärenden som tillkommer

Ändring av beslut om högtidsdagar inom kommittén för mänskliga rättigheters
verksamhetsområde § 75
Information

Se § 78
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Innehållsförteckning
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78

Justerare:

Delårsrapport augusti 2017
Sammanträdestider för kommittén för mänskliga rättigheter 2018
Högtidsdagar som ska uppmärksammas av kommittén för mänskliga
rättigheter
Ekonomiskt stöd för utveckling av det Romska informations- och
kunskapscentret i Göteborg
Redovisning av uppdraget kompetens och kulturmöten i den palliativa
vården i Västra Götalandsregionen
Remissvar på delbetänkandet Nästa steg? - Förslag för en stärkt
minoritetspolitik SOU 2017:60
Uppföljning av organisationsbidrag till föreningar som företräder
nationella minoriteter, barnrättsfrågor eller hbtq-frågor 2016
Avstämning - Motion av Lena Hult (S) och Karin Engdahl (S) om
regionalt barnrättsforum
Information från presidiet
Information från ledamöter
Information från samråden
Information från förvaltningen
Ändring av beslut om högtidsdagar inom kommittén för mänskliga
rättigheters verksamhetsområde
Delegeringsärenden
Anmälningsärenden
Information

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
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§ 63
Delårsrapport augusti 2017
Diarienummer RHK 2017-00190
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter godkänner delårsrapport för augusti
2017.
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter lämnar för perioden april-augusti 2017
delårsrapport enligt regionstyrelsens anvisningar. Delårsrapporten syftar till att ge
regionfullmäktige, regionstyrelse och invånarna i Västra Götaland en redovisning
av perioden. Viktiga händelser beskrivs och resultat redovisas.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-01



Bilaga Delårsrapport augusti 2017 Kommittén för mänskliga rättigheter

Skickas till



Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

9 (25)

Protokoll från kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-09-22

§ 64
Sammanträdestider för kommittén för mänskliga
rättigheter 2018
Diarienummer RHK 2017-00645
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter sammanträder under 2018 på
följande dagar: 1 februari, 1 mars, 18 april, 7 juni, 19-20 september, 25
oktober och 6 december.
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter ska varje år besluta om sina
sammanträdesdagar.
Regionfullmäktige har den 12-13 juni 2017, § 97, beslutat om sina
sammanträdestider 2018.
Regionstyrelsen har den 30 maj 2017, § 145, beslutat om sammanträdestider för
2018 för regionstyrelsen, ägarutskottet och personalutskottet. Ägarutskottet har
den 14 juni 2017, § 64, reviderat sina sammanträdestider
Koncernkontoret har fått uppdraget att samordna regionstyrelsens och utskottens
sammanträdestider 2018 med sammanträdestiderna för hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, beredningen för hållbar utveckling,
regionutvecklingsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden,
kollektivtrafiknämnden, kommittén för mänskliga rättigheter, folkhälsokommittén
och de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna.
Vid planeringen av nästa års sammanträdesdagar har bland annat hänsyn tagits till
SKL:s sammanträdestider, tidpunkter för ekonomiska rapporter, valet 2018 och
krav på en sammanträdesfri vecka på våren och en på hösten.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-07-03

Skickas till





Kommittén för mänskliga rättigheter
Avdelningschef Viveca Reimers, viveca.reimers@vgregion.se, för
genomförande
Ben Norman, ben.norman@vgregion.se, för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 65
Högtidsdagar som ska uppmärksammas av kommittén för
mänskliga rättigheter
Diarienummer RHK 2017-00126
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att uppmärksamma
Internationella kvinnodagen, Internationella dagen för avskaffande av
rasdiskriminering, IDAHOT-dagen, Internationella dagen för äldre,
Internationella barndagen samt Internationella dagen för mänskliga
rättigheter.
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter beslutade den 1 december 2016, § 69, att
uppmärksamma sju högtidsdagar inom kommitténs verksamhetsområde (RHK
2016-00191):
 Samefolkets dag
 Sverigefinnarnas dag
 Internationella Romadagen
 Resanderomers dag
 Samling för demokrati
 Teckenspråkets dag
 Internationella Funktionshindersdagen
Dagarna uppmärksammas som en del i kommitténs arbete med att verka för att
stärka de mänskliga rättigheterna och motverka diskriminering och åsidosättande.
Kommittén beslutade den 3 februari 2017 att ge avdelning mänskliga rättigheter i
uppdrag att se över om det finns andra högtidsdagar än de redan beslutade som
också bör uppmärksammas av kommittén. Avdelning mänskliga rättigheter
föreslår kommittén att uppmärksamma ytterligare sex högtidsdagar.
Avdelning mänskliga rättigheter har berett ärendet tillsammans med kommittén
för mänskliga rättigheters fem samråd.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-01

Skickas till





Samrådet för funktionshindersfrågor via asa.olsson@vgregion.se, för
kännedom
Samrådet för jämställdhet och hbtq-frågor via maria.talja@vgregion.se,
för kännedom
Samrådet för mänskliga rättigheter via anna.bl.jakobsson@vgregion.se,
för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Samrådet för nationella minoriteter via jesper.svensson@vgregion.se, för
kännedom
Samrådet för ålder via liselott.m.johansson@vgregion.se, för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 66
Ekonomiskt stöd för utveckling av det Romska
informations- och kunskapscentret i Göteborg
Diarienummer RHK 2017-00721
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att stödja Romskt
informations- och kunskapscenter (RIKC) i Göteborg med 300 000 kronor
år 2017 i syfte att dels konkretisera i en plan hur centret kan verka
regionalt i Västra Götaland och dels i att skapa kapacitet att bistå Västra
Götalandsregionen (VGR) med kunskap och informationsmaterial om
romers syn på vård i livets slutskede.
2. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att RIKC ska redovisa
arbetet senast 2018-03-31 till kommittén för mänskliga rättigheter.
Sammanfattning av ärendet

Göteborgs Stad har beslutat att inrätta ett romskt informations- och kunskapscenter
(RIKC). Syftet med RIKC är att den romska befolkningen ska ha likvärdiga möjligheter i
livet som den icke-romska befolkningen. Centret kommer att ha ett tudelat uppdrag. Den
ena delen syftar till att utveckla offentlig verksamhet för att ge en likvärdig service till
romer. Den andra delen handlar om att ge stöd och rådgivning direkt till romska grupper
och individer. Det är viktigt att öka kunskap och kompetens om romers situation bland
annat inom offentlig förvaltning och att öka förtroendet dem emellan. Verksamheten syftar
också till att öka förtroendet mellan den romska minoriteten och majoritetssamhället.
Genom att stödja RIKC får VGR tillgång till nätverk, kompetens och stöd i olika frågor
kopplade till romsk inkludering. Centret bidrar till att VGR kan leva upp till sina
skyldighet att respektera, skydda, uppfylla och främja de mänskliga rättigheterna i Västra
Götaland. RIKC verksamhet bedöms också viktigt ur ett regionalt utvecklingsperspektiv
och för social hållbarhet. Stödet syftar därmed också till att ge möjligheten att konkretisera
utvecklingen av RIKC verksamhet regionalt. Det underlaget kan sedan användas för
fortsatt dialog om samverkan med VGR år 2018 och framåt.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-29

Skickas till





Kulturnämnden; kultur@vgregion.se, för kännedom
Göteborgs stad; goteborg@goteborg.se, för kännedom
jesper.svensson@vgregion.se för vidarebefordran till Romska rådet i
Göteborg, Kulturgruppen resandefolket och Svarta Safirer, för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 67
Redovisning av uppdraget kompetens och kulturmöten i
den palliativa vården i Västra Götalandsregionen
Diarienummer RHK 2017-00720
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att vidarebefordra
redovisningen till presidierna för hälso- och sjukvårdsnämnderna.
2. Kommittén för mänskliga rättigheter ger i uppdrag åt avdelning mänskliga
rättigheter att i dialog med Romskt informations- och kunskapscenter ta
fram ett informationsmaterial om synen på sjukdom och död för den
nationella minoriteten romer.
Sammanfattning av ärendet

I samband med ett gemensamt presidiemöte den 9:e juni 2016 mellan kommittén
för mänskliga rättigheter och hälso- och sjukvårdsnämnderna gavs ett uppdrag till
avdelning för mänskliga rättigheter att ta fram ett förslag på hur kunskapen bland
vårdpersonal kan öka gällande ”kollektiva kulturers syn” om sjukdom i livets
slutskede. På mötet framkom att det finns en okunskap bland vårdpersonal kring
hur man ska hantera kollektiva kulturers traditioner vid sjukdom och död.
Västra Götalandsregionen är en stor organisation med många anställda och många
olika verksamheter. Det finns kunskap om kollektiva kulturers/storfamiljer syn på
sjukdom och död, men att kunskapen är utspridd. Kommittén för mänskliga
rättigheter har tillsammans med judiska församlingen tagit fram två
informationsbroschyrer; ”Din judiska patient” och ”Att vara judisk patient och
troende jude”. Kommittén avser att ta fram ett liknande material tillsammans med
RIKC gällande romer. Vidare kommer kommittén via avdelning mänskliga
rättigheter undersöka vilka möjligheter som finns att det tillkommande lärcentret
för migration och hälsa samordnar kompetensfrågor som rör etnicitet och palliativ
vård.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-29



Bilaga Uppdrag Palliativ vård

Skickas till



Presidierna för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, norra hälso- och
sjukvårdsnämnden, södra hälso-och sjukvårdsnämnden, västra hälso- och
sjukvårdsnämnden och östra hälso- och sjukvårdsnämnden via
hsn@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 68
Remissvar på delbetänkandet Nästa steg? - Förslag för en
stärkt minoritetspolitik SOU 2017:60
Diarienummer RHK 2017-00722
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter föreslår att regionstyrelsen antar
förslaget till remissyttrande på delbetänkandet ”Nästa steg? – Förslag för
en stärkt minoritetspolitik” (SOU 2017:60).
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet

Kulturdepartementet har bett Västra Götalandsregionen (VGR) att lämna
synpunkter på delbetänkandet ”Nästa steg? – Förslag för en stärkt
minoritetspolitik” (SOU 2017:60). Det är kommittén för mänskliga rättigheter
som berett ärendet. VGR delar bedömningen om att minoritetspolitiken inte får bli
ett eget ”stuprör” utan att den måste integreras med andra politikområden. Det
finns en risk att den utvecklas till ett stuprör om kommuner och landsting
förväntas upprätta separata planer och att dessa ska följas upp av en ny
myndighet. VGR ställer sig bakom bedömningen om att det behövs mer kunskap
om de fem nationella minoriteterna, om kvinnor och mäns olika förutsättningar
samt vikten av att satsa på barn och ungdomar.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-29



Bilaga Remissyttrande Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik
SOU 2017:60

Skickas till

Kommittén för mänskliga rättigheters beslut skickas till:
 Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
Regionstyrelsens beslut skickas till:
 Kulturdepartementet, 103 33 Stockholm
 ku.remissvar@regeringskansliet.se
 Kulturnämnden för kännedom, kultur@vgregion.se
 Kommittén för mänskliga rättigheter, rattighet@vgregion.se, för
kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 69
Uppföljning av organisationsbidrag till föreningar som
företräder nationella minoriteter, barnrättsfrågor eller hbtqfrågor 2016
Diarienummer RHK 2017-00719
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter godkänner uppföljning av
organisationsbidrag som riktar sig till föreningar som företräder nationella
minoriteter, barnrättsfrågor eller hbtq-frågor 2016.
Sammanfattning av ärendet

Denna rapport är en uppföljning av kommittén för mänskliga rättigheters
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2016 som riktade sig till föreningar som
företräder nationella minoriteter, barnrättsfrågor eller hbtq-frågor.
36 föreningar beviljades organisationsbidrag för verksamhetsåret 2016. 23 av
dessa har följts upp. Enligt riktlinjerna ska föreningar som företräder
barnrättsfrågor eller hbtq-frågor arbeta utifrån temaområdena: metod-, kunskapsoch nätverksutveckling. För de föreningar som företräder de nationella
minoriteterna har varje minoritetsgrupp definierat temaområden i samråd med
kommittén för mänskliga rättigheter.
Avdelning mänskliga rättigheter bedömer att föreningarna har genomfört de
insatser och arbetat utifrån de temaområden som de planerat med undantag för
mindre avvikelser.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-01



Bilaga Uppföljning av organisationsbidrag till föreningar som företräder
nationella minoriteter, barnrättsfrågor eller hbtq-frågor 2016

Skickas till



Beslutet och rapporten skickas till Ellen Lageholm,
ellen.lageholm@vgregion.se för vidarebefordran till de föreningar som
följts upp.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 70
Avstämning - Motion av Lena Hult (S) och Karin Engdahl
(S) om regionalt barnrättsforum
Diarienummer RHK 2017-00698
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter antecknar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter får information om motionen av Lena Hult
(S) och Karin Engdahl (S) om regionalt barnrättsforum. Kommittén för mänskliga
rättigheter har blivit ombedd av regionstyrelsen att yttra sig om motionen och
svaret ska skickas till regionstyrelsen senast 30 november 2017.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-13



Bilaga Motion - om att inrätta ett regionalt barnrättsforum av Lena Hult
(S) och Karin Engdahl (S)

Skickas till



liselott.m.johansson@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 71
Information från presidiet
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter antecknar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Presidiet har haft möte med kulturnämndens presidium angående bland annat
West Pride.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har inkommit med beslut/svar på skrivelse från
kommittén för mänskliga rättigheter om hjälpmedelsjour, se anmälningsärende
från dagens sammanträde. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att införa
jour på helger.
Kristina Grapenholm rapporterade från det senaste mötet med Göteborgs Stad och
Göteborgs Universitet angående institution för mänskliga rättigheter.
Kristina Grapenholm ska inledningstala på 20:e nordiska konferensen för
behandlare som arbetar med traumatiserade flyktingar den 30 november.
Presidiet har gemensamt presidiemöte med fastighetsnämnden den 10 oktober.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 72
Information från ledamöter
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter antecknar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Gunilla Lindell har deltagit på Bollebygd Pride, bland annat i panelsamtal.
Kristina Grapenholm har inledningstalade på Kom-loss-mässan i Alingsås.
Christoffer Lindhe, 2011 års parasportstipendiat, deltog på mässan och föreläste
under rubriken "Att lyckas mot alla odds".
Lars-Åke Carlsson uppmärksammade att många organisationer och föreningar
hört av sig angående de bidrag som kommittén beslutar. Lars-Åke poängterar att
det är viktigt att förbereda kommunikation kring bidragen inför 2018.
Lars-Åke lyfte också att han blivit uppmärksammad på att det finns fler som delar
namnet kommittén för mänskliga rättigheter. Kommittén behöver tydligare
markera att de är Västra Götalandsregionens kommitté för mänskliga rättigheter.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 73
Information från samråden
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter antecknar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Samrådet för jämställdhet och hbtq: Gunilla Lindell informerade om samrådets
möte i september. Tema med koppling till flyktingar, bland annat kvinnors
utsatthet.
Samråd ålder: Elise Norberg Pilhem informerade om att samrådet träffas om 1,5
vecka och att de bland annat kommer att prata om ålderism. Man kommer också
att ta upp vad som händer kring remissen om att göra om barnkonventionen till
svensk lag.
Beslutsunderlag



Anteckningar från samråd funktionshinderfrågor, jämställdhet och hbtq,
mänskliga rättigheter och ålder som bifogats som anmälningsärenden till
sammanträdet.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 74
Information från förvaltningen
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter antecknar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Information inför deltagande på mänskliga rättighetsdagarna 9-10 november. Se
www.mrdagarna.nu
En nyhet från kommitténs studiebesök på barnrättsäventyret Erikshjälpen 201709-21 kommer att publiceras på Facebook och Twitter inom kort.
Kalender och aktuell kommunikation
26 juni – 14 juli
Feriepraktikanter
6 okt
Konferens mot rasism tillsammans med Gbg Stad och
LST
20 okt
Konferens om människorättsbaserat arbetssätt
24 okt
Parasportstipendium delas ut på RF + MR-dag i
Trollhättan
9-10 nov
MR dagarna i Jönköping
Pressmeddelande i dag från Västra Götalandsregionen informerar om förbättrade
utrop i kollektivtrafiken i Göteborg.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 75
Ändring av beslut om högtidsdagar inom kommittén för
mänskliga rättigheters verksamhetsområde
Diarienummer RHK 2016-00191
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att upphäva beslutet om att
uppmärksamma Samling för demokrati.
2. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att uppmärksamma
Förintelsens minnesdag.
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter beslutade 2016-12-01 § 69 att
uppmärksamma ett antal olika högtidsdagar inom kommitténs
verksamhetsområde, bland annat Samling för demokrati.
Samling för demokrati är egentligen namnet på ett arrangemang som anordnas av
Länsstyrelsen i Västra Götaland för att uppmärksamma Förintelsens minnesdag.
Kommitténs syfte med beslutet var att uppmärksamma Förintelsens minnesdag.
Yrkanden på sammanträdet

Ordförande
1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att upphäva beslutet om att
uppmärksamma samling för demokrati.
2. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att uppmärksamma
förintelsens minnesdag.
Skickas till







Samrådet för funktionshindersfrågor via asa.olsson@vgregion.se, för
kännedom
Samrådet för jämställdhet och hbtq-frågor via maria.talja@vgregion.se,
för kännedom
Samrådet för mänskliga rättigheter via anna.bl.jakobsson@vgregion.se,
för kännedom
Samrådet för nationella minoriteter via jesper.svensson@vgregion.se, för
kännedom
Samrådet för ålder via liselott.m.johansson@vgregion.se, för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

22 (25)

Protokoll från kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-09-22

§ 76
Delegeringsärenden
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter antecknar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 6 kap 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett
nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. Beslut som
fattats med stöd av nämndens delegationsordning § 88/2015 redovisas för
nämnden.
Beslutsunderlag

1.

Rättelse av beslut om organisationsbidrag till föreningarna
Skaraborg stamningsförening och Bröstcancerföreningen Agatha
i Skaraborg
Diarienummer RHK 2017-00159

2.

Behov av ändring i reglemente för kommittén för mänskliga
rättigheter med anledning av ny kommunallag
Diarienummer RHK 2017-00644

3.

Tillämpningsbeslut om klassificeringsstruktur för Västra
Götalandsregionens kommitté för mänskliga rättigheter
Diarienummer RHK 2017-00701

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 77
Anmälningsärenden
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter antecknar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Anmälningsärenden är ärenden som är av intresse för kommitténs ledamöter,
exempelvis protokoll, protokollsutdrag, rapporter eller skrivelser som rör
kommitténs verksamhet.
Beslutsunderlag

1.

Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 12
juni 2017 - Sammanträdestider för regionfullmäktige 2018
Diarienummer RHK 2017-00661

2.

Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 12
juni 2017 - Budget VGR 2018 - Tvärfackliga synpunkter och
yrkanden, protokollsutdrag
Diarienummer RHK 2017-00663

3.

Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 12
juni 2017 - Delårsrapport mars 2017
Diarienummer RHK 2017-00664

4.

Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 30 maj
2017 - Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv
Diarienummer RHK 2016-00119

5.

Protokollsutdrag - § 140 2017-05-30 regionstyrelsen, Översyn av
Västra Götalandsregionens diarie- och registratorsfunktioner
Diarienummer RHK 2017-00466

6.

Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 27 juni
2017 - Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet
2018
Diarienummer RHK 2017-00665

7.

Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 27 juni
2017 - Omsättningshyra för café- och restaurangverksamhet
Diarienummer RHK 2017-00666

8.

Protokollsutdrag från arvodesberedningen s sammanträde den 17
maj 2017 - Rätten till insynsplatser
Diarienummer RHK 2017-00505

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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9.

Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens
sammanträde den 21 juni 2017 - Svar på skrivelse från kommittén
för mänskliga rättigheter
Diarienummer RHK 2016-00114

10.

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga
rättigheter
Diarienummer RHK 2017-00702

11.

Minnesanteckning samrådet för mänskliga rättigheter 2017-05-18
Diarienummer RHK 2017-00121

12.

Anteckningar från Västra Götalandsregionens samråd för
funktionshindersfrågor 20170518
Diarienummer RHK 2017-00120

13.

Anteckningar samråd ålder 170518
Diarienummer RHK 2017-00124

14.

Kallelse med bilagor till regionala pensionärsrådets möte 201709-15
Diarienummer RHK 2017-00138

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 78
Information


Västsverige mot rasism, utbildningsdag 2017-10-06

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

