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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från Kommittén för mänskliga
rättigheter den 27 april 2017
Tid: 10:00 – 15:30
Plats: Gullbergsvass konferens i Göteborg, lokal Rälsen

Närvarande
Beslutande

Kristina Grapenholm, ordförande (L)
Peter Legendi, vice ordförande (S)
Rasha Riad Sandén (S) deltog kl. 10.00–14.45
Malva Ahlstedt (S) ersätter Rasha Riad Sandén kl. 14.45–15.30
Mussa Selim (S)
Lars Åke Carlsson (M) deltog inte i beslut av § 31 på grund av jäv
Kristina Körnung (MP)
Jessica Wetterling (V)
Stig-Olov Tingbratt (C)
Gunilla Lindell (KD)
Ersättare

Malva Ahlstedt (S)
Nicola Hesslén (M)
Patrik Karlsson (M) kl. 10.00–13.00
Bosse Parbring (MP) kl. 10.00–14.45
Elise Norberg Pilhem (V) kl. 10.20–14.45
Justerare

Peter Legendi (S)
Datum och ort för justering

Den 15 maj 2017 i Göteborg
Underskrifter

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

Protokoll från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-04-27

Övriga närvarande

Adnan AbdulGhani, Support Group, kl. 13.00–13.45
Anni Rydberg, regionutvecklare, kl. 14.00–14.45
Anjelica Hammersjö, regionutvecklare, kl. 13.00–14.45
Calle Blomberg, ekonom, kl. 10.00–12.00
Diana Nyman, MR-stipendiat 2016, deltog via Skype, kl. 13.00–13.20
Emma Broberg, regionutvecklare, kl. 10.00–10.55
Jesper Svensson, regionutvecklare, kl. 10.00–12.00
Maja Falck, praktikant hos avdelning mänskliga rättigheter, kl. 13.00–14.45
Maria Engström, nämndsekreterare, kl. 10.00–14.00
Maria Talja, regionutvecklare, kl. 10.00–10.55
Maria Winther, kommunikatör
Marianne Salén, enhetschef
Suzanne Frej Pedersen, nämndsekreterare, kl. 13.00–15.30
Vania Costa Timback, regionutvecklare, kl. 10.00–11.20
Viveca Reimers, avdelningschef
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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: 2017-04-27
Datum när anslag sätts upp: 2017-05-16
Datum när anslag tas ned: 2017-06-12
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Maria Engström
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 10.00–12.00 och 13.45–14.45
Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12.00–13.00
Uppehåll för gruppmöten kl. 14.45–15.15
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena på föredragningslistan kl. 15.15–15.30
Ingen information redovisades under § 41, § 41 Information från ledamöter. Ingen
beslut för paragrafen.
Information

Genomgång av information skedde kl. 13.00–13.45, se § 46
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Innehållsförteckning
§ 30
§ 31
§ 32

§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46

Justerare:

Delårsrapport mars 2017
Fördelning av organisationsbidrag till organisationer som företräder
personer med funktionsnedsättning och patientföreningar 2017
Fördelning av verksamhetsbidrag 2017 till föreningar som arbetar för
nationella minoriteters, HBTQ-personer eller barns rättigheter 2017-0427
Fördelning av verksamhetsbidrag till paraplyorganisationerna inom
funktionshindersområdet 2017
Fördelning av projektmedel, "Alternativ till tiggeri - en väg till jobb",
Frälsningsarmén Alingsås
Människorättsstipendium 2017
Uppföljning av organisationsbidrag för funktionshinderorganisationer
och patientföreningar 2014 - 2015 (del II)
Ökad budgetpost för kommitténs arbete
Remissvar Policy för styrning i Västra Götalandsregionen
Möjligheten för döva personer att lämna blod
Information från presidiet
Information från ledamöter
Information från samråden
Information från förvaltningen
Delegeringsärenden
Anmälningsärenden
Information

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

6
7
9

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
27
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§ 30
Delårsrapport mars 2017
Diarienummer RHK 2017-00190
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter godkänner delårsrapport mars 2017
efter komplettering med ekonomiskt resultat och bedömt årsresultat i
rapportens sammanfattning.
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter lämnar för perioden januari – mars 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 2017-03-31

•

Bilaga Delårsrapport mars 2017 RHK

•

Bilaga Bokslutsdokumentation och noter 2017-03

Skickas till

•

Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 31
Fördelning av organisationsbidrag till organisationer som
företräder personer med funktionsnedsättning och
patientföreningar 2017
Diarienummer RHK 2017-00159
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att fördela
organisationsbidraget för år 2017 enligt bilaga 1.
2. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att indexera upp
organisationsbidrag med två procent gällande föreningar som företräder
personer med funktionsnedsättning och patientföreningar.
Jäv

Lars Åke Carlsson (M) deltog inte i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter delar varje år ut organisationsbidrag till
organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och
patientföreningar. Detta ansvar är reglerat i kommittén för mänskliga rättigheters
reglemente. För år 2017 har 99 ansökningar kommit in.
Kommittén för mänskliga rättigheters budgetpost för 2017 gällande organisationsbidrag till
organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar
uppgår till 8,8 mnkr plus en indexering på 2 % (en höjning på 176 000 kr).
Med anledning av att kommittén antagit nya riktlinjer blev ansökningsförfarandet för 2017
tidsmässigt förskjutet. På grund av det har kommittén beslutat om utbetalning för första
kvartalet 2017 motsvarande 2,2 mnkr som baserades på 2016 års riktlinjer och beslut.
Återstående 6,6 mnkr kommer att betalas ut efter det att kommittén fattat beslut om
fördelning för år 2017.
Intentionen är att de föreningar som erhåller organisationsbidrag 2017 också ska få det för
år 2018 och 2019 under förutsättning att redovisningarna godkänns. Denna treårsmodell
stoppar inte föreningar som inte ansökte om organisationsbidrag 2017 att ansöka 2018 och
2019.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-03-28

•

Bilaga Bilaga 1. Organisationsbidrag2017 PatientFunktionshinder
Betalningar

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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•

Bilaga Bilaga 1a.
Diagram_Organisationsbidrag_PatientFunktionshinder_Enskilda_170419

•

Bilaga Bilaga 2. Beslutade riktlinjer för organisationsbidrag - RHK 201600124

•

Bilaga Bilaga 3. E-post lista till berörda organisationer

Skickas till

•

Bilaga 3. E-post adresslista för information om beslut

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 32
Fördelning av verksamhetsbidrag 2017 till föreningar som
arbetar för nationella minoriteters, HBTQ-personer eller
barns rättigheter 2017-04-27
Diarienummer RHK 2017-00133
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att höja verksamhetsbidraget
till föreningar som verkar för hbtq-personers rättigheter med 250 tkr
jämfört med 2016.
2. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att indexera upp
verksamhetsbidraget med 2 procent, motsvarar 43 tkr, gällande föreningar
som arbetar med barnrättsfrågor och nationella minoriteter och urfolk.
3. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att fördela
verksamhetsbidraget för år 2017 enligt bilaga 1 med intentionen att
fortsätta år 2018 och 2019.
4. Kommittén för mänskliga rättigheter godkänner förslagen till
överenskommelser.
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter återremitterade ärendet för
verksamhetsbidrag för att avdelningen, tillsammans med presidiet, ska tydliggöra
bedömningen i beredningen av bidrag (enligt protokoll från sammanträdet 201703-02).
Enligt reglementet ska kommittén besluta om fördelning av bidrag till föreningar
som företräder de nationella minoriteterna, hbtq-organisationer och
barnrättsorganisationer. I riktlinjerna (RHK 2016-00123) fastslås att
verksamhetsbidraget ska bidra till att förverkliga de ambitioner som finns i Västra
Götalandsregionens vision om Det goda livet och stärka arbetet med mänskliga
rättigheter. Ansökningar som gäller hela eller delar av Västra Götalands län och
som syftar till varaktig och mer omfattande verksamhet premieras. Totalt har det
kommit in 47 ansökningar om 21 905 tkr för tre år, vilket motsvarar 7 302 tkr per
år. Under förutsättning att förslaget om en ökning av bidraget till hbtq-föreningar
och en två procentig indexering godkänns har kommittén 2 993 tkr att fördela år
2017.
Intentionen är att de föreningar som erhåller verksamhetsbidrag 2017 också ska få
det år 2018 och 2019 under förutsättning att redovisningarna godkänns.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-03-31

•

Bilaga: Bilaga A Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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•

Bilaga: Bilaga B bedömning av verksamhetsbidrag - april

•

Bilaga: Bilaga C Matris och kriterienyckel

•

Bilaga: Bilaga D Förslag överenskommelser verksamhetsbidrag nat.min,
hbtq och barnrätt

•

Bilaga: Bilaga E E-post adresslista för information om beslut

Skickas till

•

Bilaga E. E-post adresslista för information om beslut

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

11 (27)

Protokoll från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-04-27

§ 33
Fördelning av verksamhetsbidrag till
paraplyorganisationerna inom funktionshindersområdet
2017
Diarienummer RHK 2017-00160
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att fördela
verksamhetsbidraget till paraplyorganisationer inom
funktionshinderområdet för år 2017 enligt förslag med intentionen att
fortsätta år 2018 och 2019.
2. Kommittén för mänskliga rättigheter godkänner förslagen till
överenskommelser.
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar om fördelning av bidrag inom
funktionshinderområdet. Detta ansvar är reglerat i kommittén för mänskliga rättigheters
reglemente. I riktlinjerna (RHK 2016-00123) fastslås att verksamhetsbidraget ska bidra till
att förverkliga de ambitioner som finns i Västra Götalandsregionens vision om Det goda
livet och stärka arbetet med mänskliga rättigheter. Ansökningar som gäller hela eller delar
av Västra Götalands län och som syftar till varaktig och mer omfattande verksamhet
premieras. Total har det kommit in sex ansökningar för verksamhetsbidrag, tre av dessa
uppfyller kriterierna enligt riktlinjerna.
Kommittén för mänskliga rättigheters budgetpost för 2017 gällande verksamhetsbidrag till
paraplyorganisationerna inom funktionshinderområdet uppgår till 2,2 mnkr. Med anledning
av att kommittén antagit nya riktlinjer blev ansökningsförfarandet för 2017 tidsmässigt
förskjutet. På grund av det har kommittén beslutat om utbetalning för första kvartalet 2017
motsvarande 550 000 kr som baserades på 2016 års riktlinjer och beslut. Återstående 1,65
mnkr kommer att betalas ut efter det att kommittén har fattat beslut.
Intentionen är att de föreningar som erhåller verksamhetsbidrag 2017 också ska få
det år 2018 och 2019 under förutsättning att redovisningarna godkänns.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-03-01

•

Bilaga: Bilaga 1. Bedömning av verksamhetsbidrag - HSO VG

•

Bilaga: Bilaga 2. Bedömning av verksamhetsbidrag - HSO Skaraborg

•

Bilaga: Bilaga 3. Bedömning av verksamhetsbidrag - NSPH i G

•

Bilaga: Bilaga 4. Sammanställning kriteriebedömning

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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•

Bilaga: Bilaga 5. Överenskommelse - HSO VG

•

Bilaga: Bilaga 6. Överenskommelse - HSO Skaraborg

•

Bilaga: Bilaga 7. Överenskommelse - NSHPi G

Skickas till

•
•
•

HSO VG, info.hso-vg@telia.com
HSO Skaraborg, info@hsoskaraborg.se
NSPH i G, info@nsph.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 34
Fördelning av projektmedel, "Alternativ till tiggeri - en väg
till jobb", Frälsningsarmén Alingsås
Diarienummer RHK 2017-00119
Beslut

Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar följande:
1. Frälsningsarméns kår i Alingsås fördelas 200 000 kronor för att genomföra
projektet ”Alternativ till tiggeri – en väg till jobb”
Sammanfattning av ärendet

Projektet syftar till att skapa arbetstillfällen för målgruppen EU-migranter i
Alingsås genom samverkan med lokala aktörer, att utbilda EU-migranterna om
svenska förhållanden och vilka mänskliga rättigheter de har, öka målgruppens
självkänsla och stärka deras egen aktivitet. Målet är att under projektår 1 ge
möjlighet till arbete för 10 kvinnor och män genom praktik/motsvarande. Metoder
ska utarbetas för samverkan mellan EU-migranterna och olika aktörer i Alingsås.
Arbetet sker människorättsbaserat genom målgruppens delaktighet och önskemål
om arbete.
Kommittén för mänskliga rättigheter beslutade 2017-03-02 om återremittering av
förslaget till fördelning av projektmedel till ”Alternativ till tiggeri – en väg till
jobb” av Frälsningsarméns kår i Alingsås. Motiveringen till återremitteringen var
att det saknades information i ärendet om hur uppgiften ska uppnås, hur
validering av kunskap ska kunna utföras och av vem. Frälsningsarméns kår i
Alingsås har inkommit med skriftlig fördjupad information. På underlag av de
förtydliganden som har gjorts föreslår avdelning mänskliga rättigheter att
Frälsningsarméns kår i Alingsås fördelas sökt belopp för att genomföra projektet.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-03-31

Skickas till

•

Frälsningsarméns kår i Alingsås, rolf.karlsson@fralsningsarmen.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 35
Människorättsstipendium 2017
Diarienummer RHK 2017-00148
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att barnrättsäventyret
Erikshjälpen tilldelas människorättsstipendiet 2017
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter utlyser varje år ett människorättsstipendium
på 100 000 kronor för att öka synligheten för mänskliga rättigheter och belöna
gott arbete. Stipendiet kan delas ut till verksamheter, grupper eller personer som
är verksamma och bosatta i Västra Götalands län och som genom sitt arbete
främjar mänskliga rättigheter. Stipendiet kan gå till en eller flera mottagare.
Stipendiaterna kan inte nominera sig själva till stipendiet.
Nomineringsperioden var den 15 februari till den 15 mars 2017. Det har kommit
in 18 nomineringar under perioden, varav 13 unika.
Stipendiet delas ut på regionfullmäktiges möte den 16 maj 2017.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-03-30

Skickas till

•

Britt-Marie Gustafsson, britt-marie.gustafsson@vgregion.se, för
kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 36
Uppföljning av organisationsbidrag för
funktionshinderorganisationer och patientföreningar 2014 2015 (del II)
Diarienummer RHK 2017-00199
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter noterar uppföljningen av
organisationsbidrag till funktionshinderorganisationer och
patientföreningar 2014-2015 (del 2) .
Sammanfattning av ärendet

Enligt Policy för föreningsbidrag (RF 2009-11-8, § 127) ska bidragen följas upp löpande.
Hur bidragen har använts av föreningarna har redovisats för kommittén vid två tillfällen,
dels muntligt och dels skriftligt. Den första delen av redovisningen (Diarienummer RHK
2016–00150) ägde rum på kommitténs sammanträde 2016-12-01 där fyra organisationer
bjöds in till kommitténs sammanträde för att redovisa sin verksamhet och hur
organisationsbidragen har använts. Detta är den andra delen av uppföljningen.
30 organisationer har valts ut genom stickprov och uppföljningen baseras på vilken slags
verksamhet och aktiviteter organisationerna har drivit under åren 2014 och 2015.
Verksamheter och aktiviteter har delats in i fyra kategorier:
• sociala aktiviteter
• stödverksamhet
• opinionsbildning och
• kunskapshöjande aktiviteter
Alla organisationer har haft någon form av verksamhet inom minst en av dessa
fyra kategorier. Det finns stora variationer i hur mycket aktiviteter och
verksamhet som organisationerna beskriver i sina verksamhetsberättelser. Några
organisationer skriver väldigt detaljrikt medan andra skriver mycket kortfattat.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-03-31

•

Bilaga: Bilaga 1. Urval

Skickas till

•

Organisationer och föreningar angivna i bilaga 1. Urval

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 37
Ökad budgetpost för kommitténs arbete
Diarienummer RHK 2016-00135
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att öka budgetposten i
detaljbudget för kommitténs arbete med 150 000 kronor. Finansiering tas
från det utrymme som skapades till följd av en lägre
koncernkontorsdebitering 2017.
2. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att medverka på mänskliga
rättighetsdagarna i Jönköping den 9-10 november 2017.
Sammanfattning av ärendet

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 mänskliga
rättigheter om innehåll och att omfattning av koncernkontorsbidraget för 2017 är
reducerat till 16,5 mnkr. Det reducerade koncernkontorsbidraget innebär ett ökat
ekonomiskt utrymme för kommittén jämfört med detaljbudget.
Samtliga ledamöter och ersättare i kommittén för mänskliga rättigheter får
medverka med arvode på Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna) i Jönköping
den 9-10 november 2017. Temat är de mänskliga rättigheternas framtid.
Kommittén har skickat in förslag på seminarier och workshops till MR-dagarna.
Finansiering

Finansiering tas av budgetposten i detaljbudget för kommitténs arbete.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-04-04

Skickas till

•

Controller Calle Blomberg för kännedom calle.blomberg@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 38
Remissvar Policy för styrning i Västra Götalandsregionen
Diarienummer RHK 2017-00143
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter ställer sig bakom utskickat
remissförslag om Policy för styrning i Västra Götalandsregionen.
Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen gav den 8 mars 2016 § 71 regiondirektören i uppdrag att lämna
förslag till policy för intern styrning och kontroll som ska ersätta nuvarande
riktlinje för intern kontroll.
Policyn för intern styrning och kontroll omfattar Västra Götalandsregionens
samtliga nämnder och styrelser. Regionutvecklingsnämnden är remissinstans för
förslaget som är framtaget av Koncernkontoret.
Kommittén för mänskliga rättigheter ställer sig bakom remissförslaget i sin
helhet.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-04-03

•

Bilaga Remiss Policy för styrning i Västra Götalandsregionen besvaras
senast 2017-05-03

Skickas till

•

regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 39
Möjligheten för döva personer att lämna blod
Diarienummer RHK 2016-00151
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter förklarar att uppdraget är slutfört vad
gäller att kontakt tagits med Alingsås lasarett angående möjligheten att
som döv person lämna blod med stöd av auktoriserad teckenspråkstolk och
därmed ge samma möjlighet till blodgivning som övriga blodcentraler,
egna och med avtal, inom Västra Götalandsregionen.
Sammanfattning av ärendet

På kommittémötet den 1 december 2016 § 73, beslutade kommittén att ge
avdelningschef mänskliga rättigheter uppdrag att ta kontakt med ansvarig
tjänsteperson på Alingsås lasarett angående möjligheten att som döv person lämna
blod med stöd av auktoriserad teckenspråkstolk och därmed ge samma möjlighet
till blodgivning som övriga blodcentraler, egna och med avtal inom Västra
Götalandsregionen.
Verksamhetschef inom Klinik för bild- och laboratoriemedicin på Södra
Älvsborgs Sjukhus (SÄS) som innefattar blodcentralerna i Alingsås, Borås, Skene
och Ulricehamn har tagit upp detta ärende i en regiongemensam beredningsgrupp
för laboratoriemedicin där övriga verksamhetschefer också deltar i februari 2017.
De enades om att det har varit okunskap i frågan vid blodcentralen i Alingsås.
Regionens egna blodcentraler och de med avtal ska alla följa samma linje som
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och Socialstyrelsen har, att döva personer
som i övrigt uppfyller alla krav på blodgivning, ska kunna kommunicera genom
en auktoriserad teckenspråkstolk.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-04-04

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 40
Information från presidiet
Beslut

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

Kristina Grapenholm har haft en träff med Göteborgs stad och Göteborgs
Universitetet angående nationell institution för mänskliga rättigheter. En
debattartikel planeras och kommer att skrivas under av kommittén, Göteborgs
universitet, Göteborgs stad, Västsvenska handelskammaren, Göteborgs
rättighetscenter, Högskolan Väst och Högskolan Borås. Man kommer också att
kontakta högskolan i Skövde för att se om de vill vara med.
Kommittén kommer att ha en monter på MR-dagarna tillsammans med Göteborgs
stad, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen.
Det arrangeras en MR-dag Fyrbodal i Trollhättan den 24 oktober klockan 9-20.
Alla ledamöter i kommittén ges möjlighet att medverka med arvode och det är bra
om så många som möjligt kan medverka.
Presidiet har haft ett gemensamt presidiemöte med fastighetsnämndens presidium.
Vid diskussionen diskuterades främst nya regionens hus i Göteborg. Det finns en
del återstående tillgänglighetsfrågor avseende den gamla huskroppen som är
byggnadsminnesmärkt.
Presidiet har haft ett gemensamt presidiemöte med folkhälsokommittén.
Diskussion främst kring samrådens uppdrag. Folkhälsokommittén önskar
medverka på samrådsträff med samråd ålder.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 41
Information från ledamöter
Ingen information redovisades vid sammanträdet.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 42
Information från samråden
Beslut

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

Samrådet för nationella minoriteter: Höll sitt senaste möte hos Länsstyrelsen.
Vid mötet diskuterades bland annat ökat grundskydd för de nationella
minoriteterna.
Samrådet för funktionshindersfrågor: Nästa gång ska samrådet bland annat
diskutera bemötande inom kollektivtrafiken.
Samrådet har lämnat en synpunkt om att det är orättvist att pensionärsråden får
arvode för möten med västra götalandsregionen men att funktionshinderrörelsen
inte får det. Avser till exempel möten med hälso- och sjukvårdsnämnderna.
Samråd ålder: Samrådet fick information om barnrättsutbildningen. Samrådet
framförde att det är viktigt att kommittén tar del av utbildningen. Kristina
Grapenholm konstaterade vid sammanträdet att kommittén haft tema barnrätt med
fokus på barnrättsutbildningen vid sitt sammanträde i oktober 2016.
Samråd ålder kommer från och med nästa samrådsmöte att lägga till en punkt om
frågor som ska föras vidare från samrådet till kommittén.
Samrådet för hbtq och jämställdhet: Samrådet hade en workshop om spelregler
för samrådet. Man pratade också om samrådets syfte, kommitténs årshjul,
revidering av styrdokument och hur samrådet kan spela in frågor till kommittén.
Samrådet för mänskliga rättigheter: Samrådet enas om att skicka med frågorna
om:
• Hur arbetar Västra Götalandsregionen för till exempel allas (till exempel
papperslösas, EU-migranters, asylsökandes) rätt till bästa möjliga hälsa och vård?
• Vill kommittén för mänskliga rättigheter vara delaktiga i genomförandet av MRdagen i Fyrbodal den 24/10 2017?
• Hur säkerställer Västra Götalandsregionen att lift alltid finns tillgänglig vid
gynundersökningar?
• Arbetar Västra Götalandsregionen för asylsökande ungas möjlighet till praktik och
sommarsysselsättning?
• Blodgivning för alla? Tidigare fick inte homosexuella och personer med vissa
funktionsnedsättningar lämna blod – hur fungerar det nu?

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

22 (27)

Protokoll från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-04-27
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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§ 43
Information från förvaltningen
Beslut

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

Kommande evenemang i kalender:
Seminarium barnrätt 12/5
Teckenspråkets dag 14/5
MR stipendium delas ut på RF 16/5
Tvärsamråd 18/5
West Pride 7-11 juni
Konferens mot rasism med Göteborgs stad och Länsstyrelsen 6/10
Konferens om människorättsbaserat arbetssätt 20/10
Parasportstipendium delas ut på RF 24/10
MR dagarna i Jönköping 9-10/11
Personalinformation: Enhetschef Marianne Salén kommer att få en ny roll från
och med den 1 juli. Dels kommer fokus vara kompetensöverföring inom
avdelningen och till övriga Västra Götalandsregionen och dels på stöd till
avdelningschef Viveca Reimers ibland annat kommittéarbetet. Ny enhetschef från
1 juli är Cecilia Nilsson. Camilla Salén slutar på avdelningen i mitten av maj och
ersätts av Anni Rydberg. Rekrytering av ersättare för Anni pågår.
Webbutbildning "Barnkonventionen - från teori till praktik" finns på
http://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/manskligarattigheter/barnets-manskliga-rattigheter/. Konferens om barnkonventionen blir
svensk lag hålls i Göteborg den 12 maj.
Beslut om vem/vilka som tilldelats årets MR-stipendium offentliggörs när
protokoll från dagens sammanträde är justerat

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 44
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.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2017 vice
ordförande 2017-04-18
Diarienummer RHK 2017-00030

2.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2017
ordförande 2017-04-18
Diarienummer RHK 2017-00030

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 45
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 Regionstyrelsens sammanträde den 11 april
2017 - Angående förslag om Inrättande av regionalt
lärandecentrum för migration och hälsa i Västra
Götalandsregionen
Diarienummer RHK 2017-00250

2.

Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2017-04-04 § 41 Beslut om
Bokslutsdispositioner 2016
Diarienummer RHK 2017-00251

3.

Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 4
april 2017 - Årsredovisning 2016
Diarienummer RHK 2017-00252

4.

RF § 8-2017 Rese- o mötespolicy samt riktlinjer
Diarienummer RHK 2017-00019

5.

RS § 53 2017 Beslut från regionstyrelsen 2017-03-07, § 53
Internrevisionens granskning av regionstyrelsens ägarstyrning
samt av kommittéernas arbetsformer
Diarienummer RHK 2017-00237

6.

Granskningsrapport Fördelning av föreningsbidrag
Diarienummer RHK 2017-00246

7.

RS § 54 2017 Beslut från regionstyrelsen 2017-03-07, § 54
Riktlinje för flaggning vid Västra Götalandsregionens
verksamheter 2017-2022
Diarienummer RHK 2017-00238

8.

Studentforum - information till nämnder och styrelser
Diarienummer RHK 2017-00196

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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9.

Brev till politiker om miljöplan och plan för mänskliga rättigheter
Diarienummer RHK 2016-00072

10.

Anteckningar från samråd för funktionshinderfrågor den 23
februari 2017
Diarienummer RHK 2017-00120

11.

Minnesanteckning samråd för mänskliga rättigheter 2017-03-14
Diarienummer RHK 2017-00121

12.

Anteckningar samråd ålder 170310
Diarienummer RHK 2017-00124

13.

Anteckningar från samrådet för jämställdhet och hbtq-frågor 9
mars 2017
Diarienummer RHK 2017-00122

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 46
Information
•

2016 års MR-stipendiater presenterade sig.
o Diana Nyman
o Adnan AbdulGhani för Support Group

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

