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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från Kommittén för mänskliga
rättigheter den 3 februari 2017
Tid: 09:00 – 16:30
Plats: Gullbergsvass konferens i Göteborg, lokal Rälsen

Närvarande
Beslutande

Kristina Grapenholm, ordförande (L)
Peter Legendi, vice ordförande (S)
Rasha Riad Sandén (S)
Mussa Selim (S)
Lars Åke Carlsson (M), deltog på sammanträdet kl. 09.00–16.10
Kristina Körnung (MP)
Elise Norberg Pilhem (V) ersätter Jessica Wetterling (V)
Stig-Olov Tingbratt (C)
Gunilla Lindell (KD)
Ersättare

Nicola Hesslén (M), deltog på sammanträdet kl. 09.00–16.00
Bosse Parbring (MP)
Justerare

Peter Legendi (S)
Datum och ort för justering

Den 17 februari i Göteborg
Underskrifter

Sekreterare:
Maria Engström
Ordförande:
Kristina Grapenholm
Justerare:
Peter Legendi

Protokoll från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-02-03

Övriga närvarande

Anders Camenius, Ordf. EKHO Göteborg, kl. 16.00–16.30
Anjelica Hammersjö, regionutvecklare, kl. 10.00–14.30
Anna Jakobsson, regionutvecklare, kl. 09.00–14.30
Anna Råberus, adjunkt i vårdvetenskap, kl. 10.00–11.35
Anna-Karin Caspersson, Verksamhetsutvecklare EKHO, kl. 16.00–16.30
Annelie Sundler, biträdande professor i vårdvetenskap, kl. 10.00–11.35
Anni Rydberg, regionutvecklare, kl. 13.00–14.30
Calle Blomberg, controller, kl. 13.40–14.30
Camilla Salén, regionutvecklare, kl. 13.00–14.30
Emma Broberg, regionutvecklare, kl. 13.00–14.30 och 16.00–16.30
Inger K Holmström, professor i vårdvetenskap, kl. 10.00–11.35
Jesper Svensson, regionutvecklare, kl. 09.00–14.30
Julia Bahner, fil. dr. i socialt arbete, kl. 10.00–10.40
Linnéa Björk, regionutvecklare, kl. 13.00–14.30
Liselott Johansson, regionutvecklare, kl. 09.00–14.30
Maja Falck, praktikant, kl. 09.00–14.30
Maria Engström, kommittésekreterare
Maria Talja, regionutvecklare, kl. 09.00–11.35, 13.00–14.30 och 16.00–16.30
Marianne Salén, enhetschef
Vania Costa Timback, regionutvecklare, kl. 13.00–14.30
Viveca Reimers, avdelningschef
Åsa Kågeson, regionutvecklare, kl. 13.00–14.30
Åsa Olsson, regionutvecklare, kl. 09.00–11.35 och 13.00–14.30
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Närvaro vid § 1,Årsredovisning 2016 för kommittén för
mänskliga rättigheter
Paragrafen justerades omedelbart.
Genomgång av ärendet klockan 13.00–14.30
Beslut 15.30–16.00
Beslutande

Kristina Grapenholm, ordförande (L)
Peter Legendi, vice ordförande (S)
Rasha Riad Sandén (S)
Mussa Selim (S)
Lars Åke Carlsson (M)
Kristina Körnung (MP)
Elise Norberg Pilhem (V) ersätter Jessica Wetterling (V)
Stig-Olov Tingbratt (C)
Gunilla Lindell (KD)
Ersättare

Nicola Hesslén (M)
Bosse Parbring (MP)
Övriga närvarande

Anjelica Hammersjö, regionutvecklare, kl. 13.00–14.30
Anna Jakobsson, regionutvecklare, kl. 13.00–14.30
Anni Rydberg, regionutvecklare, kl. 13.00–14.30
Calle Blomberg, controller, kl. 13.40–14.30
Camilla Salén, regionutvecklare, kl. 13.00–14.30
Emma Broberg, regionutvecklare, kl. 13.00–14.30
Jesper Svensson, regionutvecklare, kl. 13.00–14.30
Linnéa Björk, regionutvecklare, kl. 13.00–14.30
Liselott Johansson, regionutvecklare, kl. 13.00–14.30
Maja Falck, praktikant, 13.00–14.30
Maria Engström, kommittésekreterare
Maria Talja, regionutvecklare, kl. 13.00–14.30
Marianne Salén, enhetschef
Vania Costa Timback, regionutvecklare, kl. 13.00–14.30
Viveca Reimers, avdelningschef
Åsa Kågeson, regionutvecklare, kl. 13.00–14.30
Åsa Olsson, regionutvecklare, kl. 13.00–14.30
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Anslag/bevis
Paragraf 1 2017-02-03 är justerad. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag
på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i
Vänersborg.
Kommittén för mänskliga rättigheter
Sammanträdesdatum: 2017-02-03
Datum när anslag sätts upp: 2017-02-06
Datum när anslag tas ned: 2017-03-01
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: 2017-02-03
Datum när anslag sätts upp: 2017-02-20
Datum när anslag tas ned: 2017-03-17
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Maria Engström
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 10.00–15.00
Mötesuppehåll

Uppehåll för samrådsmöten klockan 09.00–10.00
Uppehåll för lunch 12.00–13.00
Uppehåll för gruppmöten kl. 15.00–15.30
Beslutssammanträde

Beslut av ärenden på föredragningslistan kl. 15.30–16.00
Tillkommande ärende
§ 13 Högtidsdagar som ska uppmärksammas av kommittén för mänskliga
rättigheter
Information

Genomgång av information skedde kl. 16.00–16.30, se § 14
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Innehållsförteckning
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 13
§ 14

Justerare:

Årsredovisning 2016 för kommittén för mänskliga rättigheter
Delegeringsordning för kommittén för mänskliga rättigheter 2017
Specificera koncernkontorsbidraget inför detaljbudget 2017
Anslag till forskningsrådet för interkulturell dialog 2017
Ekonomiskt stöd för strategisk samverkan med Interreligiösa centret i
Göteborg
Slutrapport av forskningsuppdrag om mänskliga rättigheter och rätten till
hälsa utifrån anmälningar till patientnämnderna i Västra Götaland
Slutrapport av forskningsuppdrag om funktionshinderrörelsens karaktär
och påverkansarbete gentemot Västra Götalandsregionen
Tilläggsfinansiering av delstudie om anmälningar till patientnämnden
med fokus på psykiatrin
Information från presidiet
Information från ledamöter
Återkoppling från samråden
Information från förvaltningen
Högtidsdagar som ska uppmärksammas av kommittén för mänskliga
rättigheter
Anmälningsärenden
Information

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

8
9
10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
26
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§1
Årsredovisning 2016 för kommittén för mänskliga
rättigheter
Diarienummer RHK 2016-00286
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter godkänner årsredovisning för år 2016
med redaktionella ändringar.
2. Paragrafen justeras omedelbart
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter lämnar för verksamhetsåret 2016
årsredovisning enligt regionstyrelsens anvisningar. Årsredovisningen syftar till att
ge regionfullmäktige, regionstyrelse och invånarna i Västra Götaland en
redovisning av det gångna året. Viktiga händelser beskrivs och resultat redovisas.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-01-10

•

Årsredovisning 2016 för kommittén för mänskliga rättigheter daterat
2017-01-27

Yrkanden på sammanträdet

Yrkanden
Ordförande
1. Kommittén för mänskliga rättigheter godkänner årsredovisning för år 2016
med redaktionella ändringar
2. Paragrafen justeras omedelbart
Skickas till

Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§2
Delegeringsordning för kommittén för mänskliga
rättigheter 2017
Diarienummer RHK 2017-00024
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter fastställer delegeringsordning för
kommittén för mänskliga rättigheter.
Sammanfattning av ärendet

Varje nämnd som väljer att delegera beslutanderätten ska ha en aktuell
delegeringsordning och det är därför lämpligt att årligen se över och besluta om
ny delegeringsordning.
Förslaget till delegeringsordning för kommittén för mänskliga rättigheter följer
den gemensamma mallen för Västra Götalandsregionen och är avstämt med
Koncernkontorets juridiska enhet.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-01-11

•

Bilaga Delegeringsordning 2017 förslag

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§3
Specificera koncernkontorsbidraget inför detaljbudget
2017
Diarienummer RHK 2016-00135
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter godkänner redovisad specificering av
koncernkontorsbidraget i kommitténs detaljbudget 2017 och förklarar
därmed uppdraget fullgjort.
Sammanfattning av ärendet
Kommittén för mänskliga rättigheter gav den 23 september 2016 avdelningschef avdelning
mänskliga rättigheter i uppdrag att specificera koncernbidraget. Kommittén önskade få
förtydligat omfattning och innehåll av koncernkontorsdebitering inför beslut om 2017 års
detaljbudget.

När detaljbudget 2017 antogs den 20 oktober 2016 var det med ett koncernkontorsbidrag på
19,9 mnkr med tillägget att en översyn pågår inför fastställandet av koncernkontorsbidraget för
2017.
Den 1 december 2016 fick kommittén information av avdelningschef om innehåll och att
omfattning av koncernkontorsbidraget för 2017 är reducerat till 16,5 mnkr.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-01-11

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§4
Anslag till forskningsrådet för interkulturell dialog 2017
Diarienummer RHK 2016-00201
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter avsätter 170 000 kronor till
forskningsrådet för interkulturell dialogs verksamhet 2017.
Sammanfattning av ärendet

Samverkansplattformen för interkulturell dialog är en fyraårig försöksverksamhet
som påbörjades i januari 2015. Syftet är dels att bygga upp den interna samverkan
mellan nämnder och kommittéer inom regional utveckling och koncernavdelning
kultur, dels att bygga upp samverkan mellan högskolorna för att få en bild av
kunskapsläget och utvecklingsområden inom interkulturell dialog och integration.
2015 beslutade kommittén för rättighetsfrågor att delta i den regiongemensamma
samverkansplattformen för interkulturell dialog och det tillhörande
forskningsrådet samt att bidra med 200 000 kronor till forskningsrådets
verksamhet under 2015 (RHK 84-2014). I januari 2016 fattade kommittén för
mänskliga rättigheter beslut om att på motsvarande sätt bidra med 270 000 kronor
för 2016.
Kommittén föreslås att avsätta 170 000 kronor för 2017 års verksamhet, som en
del i forskningsrådets totala årsbudget på 1 470 000 kronor. Anledning till
minskat belopp 2017 är att forskningsrådets totala årsbudget minskat jämfört med
2016.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2016-12-20

•

Bilaga Verksamhetsplan och budget för forskningsrådet för interkulturell
dialog 2017

•

Bilaga Årsrapport forskningsrådet för interkulturell dialog Nov. 2016

Skickas till

•
•

rasoul.nejadmehr@vgregion.se
staffan.ryden@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§5
Ekonomiskt stöd för strategisk samverkan med
Interreligiösa centret i Göteborg
Diarienummer RHK 2017-00021
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att stödja Interreligiösa
centret i Göteborg med 300 000 kronor år 2017 i syfte att skapa kapacitet
inom centret för att dels sprida centrets verksamhet i Västra Götaland och
dels bidra till strategisk kompetensutveckling för Västra
Götalandsregionens verksamheter.
2. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att Interreligiösa centret ska
redovisa arbetet senast 2018-03-31 till kommittén för mänskliga
rättigheter.
Sammanfattning av ärendet

Genom att stödja Interreligiösa centret i Göteborg får Västra Götalandsregionen
(VGR) tillgång till nätverk, kompetens och stöd i olika frågor kopplade till
diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning. Vid en
sammanställning av VGR:s förvaltningars arbete utifrån
diskrimineringsgrunderna, som det beskrivs i årsredovisningar för nämnder,
styrelser och kommittéer 2015, finns få insatser rapporterade kopplat till religion
eller annan trosuppfattning 1. Frågor som på olika sätt är aktuella och förenade
med diskrimineringsgrunden är bland annat diskussioner om stilla rum, palliativ
vård, klädkoder inom sjukvården, kompetensutvecklingsbehov samt förändringar
i diskrimineringslagstiftningen. Genom stödet ges centret även en möjlighet att
bredda sitt arbete till fler delar av Västra Götaland vilket bedöms som viktigt ur
ett regionalt utvecklingsperspektiv och för social hållbarhet.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-01-11

Skickas till

•
•
•

Kulturnämnden: kultur@vgregion.se
Angereds Närsjukhus: ans@vgregion.se
Interreligiösa centret i Göteborg:
o zana.muhammed@interreligiosacentret.se
o Göteborgs stad: goteborg@goteborg.se

1

Rättighetsarbete 2015 Lägesanalys av Västra Götalandsregionens arbete utifrån
diskrimineringsgrunderna med utgångspunkt i verksamheternas årsredovisningar 2015(RHK
2016-00122)
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§6
Slutrapport av forskningsuppdrag om mänskliga
rättigheter och rätten till hälsa utifrån anmälningar till
patientnämnderna i Västra Götaland
Diarienummer RHK 2016-00019
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter noterar rapporten ”Mänskliga
rättigheter och rätten till hälsa – en analys av anmälningar till
patientnämnderna i Västra Götaland”.
Sammanfattning av ärendet

Den 4 juni 2015 beslutade kommittén för mänskliga rättigheter att utlysa ett
forskningsuppdrag om mänskliga rättigheter i anmälningar till patientnämnden.
Uppdraget har genomförts av en forskargrupp bestående av Annelie Sundler,
biträdande professor i vårdvetenskap, Inger K Holmström, professor i
vårdvetenskap och Anna Råberus, adjunkt i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås.
Rapporten utgår från 170 anmälningar som patienter eller närstående har lämnat
in till patientnämnden under 2015. Rapportens första del beskriver ett antal
centrala begrepp, teorier, lagar och instanser. Sedan följer en resultatdel med fyra
olika analyser: 1) Statistik över anmälningarna, 2) En tematisk innehållsanalys 3)
Ett patient- och människorättsperspektiv på anmälningarna, 4) Ett normkritiskt
och intersektionellt perspektiv på anmälningarna.
Forskarna har hittat sex övergripande teman i patienternas anmälningar, som
handlar om att inte ha tillgång till hälso- och sjukvård, brister i kontinuitet och
uppföljning, felaktigheter eller vårdskador, brister i kommunikation och
samverkan, bemötande och förhållningssätt och om hälso- och sjukvård som går
emot patientens vilja. Forskarna analyserar anmälningarna utifrån rätten till hälsa
och diskuterar vilka rättigheter patienten har vid ohälsa, sjukdom och akuta
tillstånd. De diskuterar även rätten till en god och säker vård, rätten till värdighet
och ett bra bemötande och hälso- och sjukvårdspersonalens rättigheter.
Rapporten visar bland annat att patienters rättigheter ofta är otydliga i mötet med
vården och att det kan vara svårt för patienter att utkräva sin rätt. Patienter har en
sårbarhet och utsatthet i mötet med hälso- och sjukvården, och deras rättigheter
behöver säkerställas och skyddas.
Anmälningar till patientnämnden spelar en viktig roll i att visa var det finns
brister inom hälso- och sjukvården, och anmälningarna skulle kunna användas
ännu mer systematiskt i hälso- och sjukvårdens kvalitetsutvecklingsarbete.
Forskarna lyfter vikten av att ta ansvar för den maktrelation som finns i mötet
mellan patient och vårdpersonal för att undvika ojämlikhet och diskriminering.
Där är de mänskliga rättigheterna viktiga styrande värden. De lyfter även ett antal
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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patientgrupper som verkar vara särskilt utsatta i mötet med vården, bland annat
patienter med psykisk ohälsa och patienter som har långvariga tillstånd som
orsakar stort lidande men där det saknas kunskap om orsak eller behandling.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-01-24

•

Bilaga Mänskliga rättigheter och rätten till hälsa - en analys av
anmälningar till patientnämnderna i Västra Götaland

Skickas till

•

Annelie Sundler, annelie.sundler@hb.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§7
Slutrapport av forskningsuppdrag om
funktionshinderrörelsens karaktär och påverkansarbete
gentemot Västra Götalandsregionen
Diarienummer RHK 2016-00030
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter noterar rapporten ”Vilka röster hörs?
Funktionshinderrörelsens karaktär och intressepolitiska arbete”.
Sammanfattning av ärendet

Den 4 juni 2015 beslutade kommittén för mänskliga rättigheter att utlysa ett
forskningsuppdrag om funktionshinderrörelsens relation till Västra Götalandsregionen. Uppdraget har genomförts av Julia Bahner, fil. dr. i socialt arbete.
Nedan beskrivs en sammanfattning av rapportens innehåll och slutsatser.
Forskaren har kartlagt funktionshinderorganisationerna i länet och skickat ut en
enkät för att ta reda på hur de arbetar, vilka frågor de tycker är viktiga och hur de
vill och kan påverka Västra Götalandsregionen. 175 föreningar svarade på
enkäten. Forskaren har även intervjuat 23 av organisationerna samt företrädare för
funktionshinderrörelsen i kommitténs samråd. För att få reda på hur Västra
Götalandsregionen uppfattar funktionshinderrörelsen har forskaren intervjuat
politiker i kommittén och tjänstepersoner på avdelning mänskliga rättigheter.
De flesta som svarade på enkäten var ideella föreningar och den vanligaste fråga
som föreningarna driver är rättigheter för sin målgrupp. Det finns en viss skillnad
mellan patientföreningar och funktionshinderorganisationer, där funktionshinderorganisationerna har mer fokus på breda samhällsfrågor. För att påverka Västra
Götalandsregionen ville föreningarna främst använda sig av samråd, sociala
medier, arbetsgrupper och att kontakta till exempel politiker eller tjänstepersoner.
Många anordnade även utbildningar eller konferenser. Flera intervjuade
föreningar tyckte att det var svårt att veta om de lyckats påverka och att det tog
lång tid att få svar. Av de som hade mycket kontakt med politiker och
tjänstepersoner ansåg flera att det var viktigt med en god relation och att komma
med förslag på lösningar.
De flesta organisationer var relativt nöjda med sina möjligheter att påverka Västra
Götalandsregionen. Saker som de upplevde som svåra var exempelvis att veta var
de skulle vända sig, att läsa dokument som var svårt skrivna och att orka arbeta
intressepolitiskt när man lever med en sjukdom eller funktionsnedsättning.
Många föreningar upplevde att medlemmarna inte speglade mångfalden i
samhället och hade svårt att locka dels unga och dels personer med utländsk
bakgrund. De lyfte även svårigheten i att hitta en samsyn mellan föreningarna.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Tre eller fyra gånger om året har kommittén för mänskliga rättigheter möten med
föreningar som arbetar med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
Mötena kallas för samråd. I intervjuerna med deltagarna i samrådet diskuterades
bland annat vad som krävs för att sitta i ett samråd, exempelvis egen erfarenhet av
en funktionsnedsättning, ett brett nätverk eller kunskap om hur Västra
Götalandsregionen fungerar. Några av de intervjuade organisationer som inte satt
i samrådet tyckte att valet till samrådet behövde förändras, eftersom de kände sig
exkluderade.
Forskaren ger ett antal förslag till hur relationen mellan Västra Götalandsregionen
och funktionshinderrörelsen kan utvecklas. Ett av förslagen är att informera
organisationer som inte är med i samrådet om vad som är på gång. Ett annat
förslag är att anordna andra mötesformer för att bredda representationen,
exempelvis kortare möten, workshops eller synpunkter via sociala medier. Det
skulle även vara möjligt att bjuda in personer som inte är medlemmar i någon
förening. Att inte alltid hänvisa till de fem svårighetsgrupperna skulle kunna vara
ett annat sätt att nå grupper som inte känner sig hemma i någon av grupperna men
som upplever funktionshinder och otillgänglighet.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-01-24

•

Bilaga Vems röster hörs - funktionshinderrörelsens karaktär och
intressepolitiska arbete

Skickas till

•

Julia Bahner, julia.bahner@grkom.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§8
Tilläggsfinansiering av delstudie om anmälningar till
patientnämnden med fokus på psykiatrin
Diarienummer RHK 2016-00019
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter tilldelar Anna Råberus 300 000 kr för
en studie om anmälningar till patientnämnden med fokus på psykiatrin.
Sammanfattning av ärendet

Den 4 juni 2015 beslutade kommittén för mänskliga rättigheter att utlysa ett
forskningsuppdrag om mänskliga rättigheter utifrån anmälningar till
patientnämnden. Uppdraget har genomförts av Annelie Sundler, Inger K
Holmström och Anna Råberus vid Borås Högskola.
Under rapportskrivandet har forskargruppen sett att det krävs mer kunskap om när
vården brister i mötet med personer med psykisk ohälsa. Även patientnämndens
årsredovisning 2015 beskriver problem och bristande tillgänglighet kopplat till
psykiatrisk vård inom både primärvård, specialistvård och barn- och
ungdomspsykiatrin. Utifrån dialog med forskarna och patientnämndens kansli
föreslår avdelning mänskliga rättigheter att kommittén finansierar en fördjupad
studie om mänskliga rättigheter i anmälningar till patientnämnden med fokus på
patienter med psykisk ohälsa. Delstudien genomförs av Anna Råberus och
kommer att resultera i en artikel i en kommande avhandling och ett
kunskapsunderlag om bemötande av personer med psykisk ohälsa.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-01-24

Skickas till

•
•
•
•
•

Yvonne Tellskog, förvaltningschef patientnämndernas kansli,
yvonne.tellskog@vgregion.se
Ann-Charlotte Dalheim Englund, akademichef, Akademin för vård,
arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås, lotta.englund@hb.se
Arthur Dörr, enhetschef, Psykosvård NordOst, arthur.dorr@vgregion.se
Anna Råberus, Högskolan i Borås, anna.raberus@hb.se
Annelie Sundler, Högskolan i Borås, annelie.sundler@hb.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

18 (26)

Protokoll från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-02-03

§9
Information från presidiet
Beslut

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

Presidiet har löpande dialog med Göteborgs stad och Göteborgs universitet
angående samarbete kring eventuell ny myndighet med hopp om placering i
Västra Götalandsregionen.
Ordförande Kristina Grapenholm representerade kommittén och höll tal vid
Förintelsens minneshögtid i domkyrkan den 26 januari.
Presidiet och regionstyrelsens ordförande har träffat kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Ministern ville veta mer om Västra
Götalandsregionens arbete med en regional handlingsplan för mänskliga
rättigheter.
Tisdag den 7 februari besöker presidiet regionstyrelsen för att presentera nya
regler för bidrag samt svara på frågor.
Fredag den 10 februari har kommittén gemensamt presidiemöte tillsammans med
patientnämndernas presidier.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 10
Information från ledamöter
Beslut

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

Elise Norberg Pilhem har deltagit på ett seminarium om brukarrevision. Vid
seminariet presenterades hur man kan arbeta med alternativ, kompletterande
kommunikation.
Kristina Körnung har deltagit på Forum Jämställdhet, Sveriges största
jämställdhetskonferens. För information om dagarna, se
http://forumjamstalldhet.se/2017/

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 11
Återkoppling från samråden
Beslut

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

Nästa möte för samråd ålder är den 10 mars. Bosse Parbring har inte möjlighet att
medverka vid mötestillfället. Det finns möjlighet att delta i Bosses ställe.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 12
Information från förvaltningen
Beslut

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

Den beslutade planen för mänskliga rättigheter är en högprioriterad
kommunikationsinsats under 2017. Regiondirektören kommer att skicka ut
information tillsammans med information om miljöplanen.
Datum för kommitténs aktiviteter:
7 feb:
Dialogforum
3-17 mars: Utställningen ”Bilder som förändrar världen”
10 mars:
Forskningsseminarium funktionshinderorg ”Vilka röster hörs?”
16 mars:
Forskningsseminarium anmälningar patientnämnderna
12 maj:
Konferens ”Barnkonventionen blir svensk lag- hur påverkar det
region,
kommun och organisation?” tillsammans med SKL
16 maj:
MR-stipendium delas ut RF
18 maj:
Tvärsamråd
7-11 juni:
West Pride
Okt:
Konferens ”Människorättsbaserat arbetssätt VGR”
24 okt:
Parasportstipendiet delas ut RF
9-11 nov:
MR-dagarna
Nov-dec:
Konferens ”Mot rasism” med Länsstyrelsen & Gbg Stad
Hela året:
Så mycket möten med en massa bra personer hela tiden (RWI,
Jämställdhetsmyndighet, chefer, nyckelpersoner)
Kort genomgång av kommunallagens jävsregler med anledning av kommande
beslut om stöd/bidrag. Både som förtroendevald och som tjänsteman ska man
själv ge det tillkänna om man känner till omständigheter som kan utgöra jäv.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 13
Högtidsdagar som ska uppmärksammas av kommittén för
mänskliga rättigheter
Diarienummer RHK 2017-00126
Beslut

1. Avdelningschef avdelning mänskliga rättigheter får i uppdrag att utreda
om det finns ytterligare högtidsdagar som ska uppmärksammas av
kommittén för mänskliga rättigheter.
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter beslutade den 1 december 2016, § 69, att
uppmärksamma ett antal högtidsdagar inom kommitténs verksamhetsområde.
Dagarna ska uppmärksammas som en del i kommitténs arbete med att verka för
att stärka de mänskliga rättigheterna och motverka diskriminering och
åsidosättande.
Kommittén vill nu se över om det finns andra högtidsdagar än de redan beslutade
som också bör uppmärksammas av kommittén.
Yrkanden på sammanträdet

Ordförande.
1. Avdelningschef avdelning mänskliga rättigheter får i uppdrag att utreda
om det finns ytterligare högtidsdagar som ska uppmärksammas av
kommittén för mänskliga rättigheter.
Skickas till

Avdelningschef avdelning mänskliga rättigheter för genomförande
viveca.reimers@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 14
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 - § 190 2016-11-29 regionfullmäktige,
delårsrapport augusti 2016 Västra Götalandsregionen
Diarienummer RHK 2017-00013

2.

Protokollsutdrag - § 203 2016-11-29 regionfullmäktige, Motion
av Karin Engdahl med flera (S) om en regional strategi för
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Diarienummer RHK 2017-00022

3.

Protokollsutdrag - § 204 2016-11-29 regionfullmäktige, Motion
av Matz Dovstrand (SD) om inrättande av resurscentrum mot
hedersrelaterat våld och förtryck
Diarienummer RHK 2016-00017

4.

Protokollsutdrag - § 317 2016-12-13 regionstyrelsen, Rese- och
mötespolicy samt riktlinjer
Diarienummer RHK 2017-00019

5.

Protokollsutdrag - § 316 2016-12-13 regionstyrelsen,
Handlingsplan för fullföljda studier
Diarienummer RHK 2017-00018

6.

Protokollsutdrag - § 46 2016-12-07 personalutskottet, VGR
Akademin - avgränsning av uppdrag, organisation och
verksamhet
Diarienummer RHK 2017-00020

7.

Protokollsutdrag - § 45 2016-12-07 personalutskottet,
Verksamhetsplan för VGR Akademin
Diarienummer RHK 2017-00020

8.

Protokollsutdrag - § 44 2016-12-07 personalutskottet, beslut om
arbetsmarknadsinsatser 2017
Diarienummer RHK 2017-00015

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

24 (26)

Protokoll från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-02-03
9.

Protokollsutdrag - § 43 2016-12-07 personalutskottet, beslut om
aktivitetsplan för hälsa och arbetsmiljö 2017
Diarienummer RHK 2017-00014

10.

Protokollsutdrag § 300, 2016-11-24
Regionalutvecklingsnämnden. Beslut om utvecklingsmedel för
samverkansprojekt mellan barn- och ungdomspsykiatrin,
Dalslands sjukhus och Dals Eds kommun om "Från utanförskap
till innanförskap"
Diarienummer RHK 2017-00008

11.

Protokollsutdrag § 300, 2016-11-24 Regionalutvecklingsnämnden
Beslut om utvecklingsmedel för samverkansprojekt mellan
Angereds närsjukhus och Göteborg stad, SDF Angered om
”Främja lärande, utveckling och hälsa hos barn i Angered – flera
steg bortom stu
Diarienummer RHK 2017-00010

12.

Protokollsutdrag § 300, 2016-11-24
Regionalutvecklingsnämnden. Beslut om utvecklingsmedel för
samverkansprojekt mellan Capio Vårdcentral Grästorp och
Grästorps kommun om "Team Bagera"
Diarienummer RHK 2017-00009

13.

Protokollsutdrag § 68, 2016-11-22 Arkivnämnden
Övergångsbestämmelser för processorienterade
klassificeringsstrukturer för informationsredovisning inom Västra
Götalandsregionen
Diarienummer RHK 2017-00007

14.

Minnesanteckningar politisk referensgrupp sociala investeringar
2016-12-16
Diarienummer RHK 2017-00023

15.

Kallelse regionala pensionärsrådet 4 november 2016 med bilagor
Diarienummer RHK 2016-00071

16.

Anteckningar från Regionala pensionärsrådet 4 november 2016
Diarienummer RHK 2016-00087

17.

HRF - Önskemål om hörseltest för alla över 67 år
Diarienummer RHK 2017-00011

18.

Anteckningar samråd för funktionshindersfrågor 2016-12-08
Diarienummer RHK 2016-00141

19.

Anteckning samråd för mänskliga rättigheter 2016-11-22
Diarienummer RHK 2016-00192

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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20.

Anteckning samråd jämställdhet och hbtq 2016-11-22
Diarienummer RHK 2016-00148

21.

Anteckningar Samråd ålder 2016-11-23
Diarienummer RHK 2016-00147

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 15
Information
EKHO Göteborg informerade om en undersökning om mänskliga rättigheter för
hbtq-personer i kyrkor.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

