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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från kommittén för mänskliga
rättigheter den 19 oktober 2017
Tid: 10:00 - 14:50
Plats: Gullbergsvass Konferens i Göteborg, lokal Rälsen

Närvarande
Beslutande

Kristina Grapenholm, ordförande (L)
Peter Legendi, 1:a vice ordförande (S)
Rasha Riad Sandén (S)
Mussa Selim (S)
Lars Åke Carlsson (M)
Bosse Parbring (MP)
Jessica Wetterling (V)
Stig-Olov Tingbratt (C)
Gunilla Lindell (KD) klockan 10:00-13:00
Nicola Hesslén (M) ersätter Gunilla Lindell (KD) klockan 14:30-14:50
Ersättare

Nicola Hesslén (M)
Stefan Hjertén (M)
Justerare

Rasha Riad Sandén (S)
Datum och ort för justering

Den 1 november 2017 i Göteborg
Underskrifter

Sekreterare:
Evelina Halse
Ordförande:
Kristina Grapenholm
Justerare:
Rasha Riad Sandén

Protokoll från kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-10-19

Övriga närvarande

Viveca Reimers, avdelningschef
Cecilia Nilsson, enhetschef
Evelina Halse, nämndsekreterare
Maria Engström, nämndsekreterare
Maria Winther, kommunikatör
Fredrik Carlsson, regionutvecklare
Marianne Salén, regionutvecklare
Jesper Svensson, regionutvecklare kl. 10:00-11:10
Ellen Lageholm, regionutvecklare, kl. 10:00-11:10
Anjelica Hammersjö, regionutvecklare, kl.10:00-11:30
Anna Henriksson, student, kl. 10:00-11:30
Emma Broberg, regionutvecklare, kl.10:00-12:00
Mats Granér, enhetschef, kl. 11:35-12:00
Calle Blomberg, ekonom, kl.13:00-13:25
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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: 2017-10-19
Datum när anslag sätts upp: 2017-11-02
Datum när anslag tas ned: 2017-11-27
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Evelina Halse

3 (23)

Protokoll från kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-10-19

Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 10:00–13:35
Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12:00-13:00
Uppehåll för gruppmöten kl.13:35-14:30
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena på föredragningslistan kl. 14:30–14:50
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§ 79
Detaljbudget 2018 kommittén för mänskliga rättigheter
Diarienummer RHK 2017-00736
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter fastställer detaljbudget 2018.
Sammanfattning av ärendet

Detaljbudgeten utgår från regionfullmäktiges budget och anger kommittén för
mänskliga rättigheters mål och fokusområden. Förslag till detaljbudget utgår från
Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter. Kommittén ska vara
pådrivande och ta nödvändiga initiativ för att stärka ett systematiskt arbete med
mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionens verksamheter. Kommittén ska
också bidra med att stärka det långsiktiga arbetet med mänskliga rättigheter i
Västra Götaland.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27



Bilaga Detaljbudget 2018 kommittén för mänskliga rättigheter

Skickas till




Regionstyrelsen, regionstvrelsen@vgregion.se
Revisorskollegiet, revision@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 80
Uppdragsforskning om hbtq-personers upplevelser av
bemötandet inom hbtq-diplomerade verksamheter
Diarienummer RHK 2017-00452
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter tilldelar Elin Lundsten och Evelina
Johansson 600 000 kronor för att genomföra uppdragsforskning om hbtqpersoners upplevelser av bemötandet inom hbtq-diplomerade
verksamheter.
Sammanfattning av ärendet

Den 15 juni 2017 beslutade kommittén för mänskliga rättigheter att göra en ny
utlysning av tidigare beslutad uppdragsforskningsstudie om hbtq-personers
upplevelser av bemötandet inom hbtq-diplomerade verksamheter. Uppdraget
utlystes mellan den 21 juni och 21 september. Det kom in fyra ansökningar.
Den 26 september bedömdes ansökningarna av ett forskarråd bestående av Peter
Johansson, lektor i freds- och utvecklingsforskning, Susanne Fransson, docent i
rättsvetenskap samt Anjelica Hammersjö, avdelning mänskliga rättigheter.
Ansökningarna har bedömts utifrån kommitténs riktlinjer för uppdragsforskning.
Synpunkter på ansökningarna har även inhämtats från Karin Stenqvist, docent i
infektionsstudier och ansvarig för sexualvanestudier på Kunskapscentrum för
sexuell hälsa som ansvarar för hbtq-diplomeringarna.
Forskarrådet bedömer att ansökan från Elin Lundsten, lektor i genusvetenskap och
Evelina Johansson, doktorand i genusvetenskap, bäst uppfyller kriterierna för
utlysningen. Ansökan har en god teoretisk förankring och en god
operationalisering av frågeställningarna i utlysningen. Forskarna har satt sig in i
befintliga studier om hbtq-personers upplevelser av vården inom Västra
Götalandsregionen och relevanta policydokument. Metod och material är väl
beskrivet. Särskilt positivt är att studien inkluderar upplevelser hos hbtq-personer
bland personalen. Studien beräknas starta under höstterminen 2018 och pågå till
slutet av juni 2019.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-28

Skickas till




Elin Lundsten, elin.lundsten@kultvet.gu.se
Evelina Johansson, evelina.johansson@kultvet.gu.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 81
Uppdragsforskning om dilemman i vårdsituationer på
Angereds Närsjukhus
Diarienummer RHK 2017-00451
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att inte tilldela några medel
för det utlysta uppdragsforskningsprojektet om dilemman i vårdsituationer
på Angereds närsjukhus.
Sammanfattning av ärendet

Den 15 juni 2017 beslutade kommittén för mänskliga rättigheter att göra en ny
utlysning av tidigare beslutad uppdragsforskningsstudie om dilemman i
vårdsituationer på Angereds närsjukhus. Uppdraget utlystes mellan den 21 juni
och 21 september. Det kom in tre ansökningar till uppdraget.
Den 26 september bedömdes ansökningarna av ett forskarråd bestående av Peter
Johansson, lektor i freds- och utvecklingsforskning och Susanne Fransson, docent
i rättsvetenskap samt Anjelica Hammersjö, avdelning mänskliga rättigheter.
Inadjungerad på mötet var även Jonas Hermansson, forskningsledare på Angereds
Närsjukhus. Ansökningarna har bedömts utifrån kommitténs riktlinjer för
uppdragsforskning 2015-2018.
Forskarrådet bedömer att ingen av de inkomna ansökningarna uppfyller
kriterierna för utlysningen i tillräckligt hög grad och föreslår att kommittén inte
tilldelar medel till någon av ansökningarna.
Avdelning mänskliga rättigheter har påbörjat diskussioner med Angereds
närsjukhus om att istället genomföra en verksamhetsdriven studie om mänskliga
rättigheter i vårdsituationer, med finansiering från kommittén för mänskliga
rättigheter.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27

Skickas till



Anjelica Hammersjö, anjelica.hammersjo@vgregion.se, för utskick till
berörda.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 82
Uppföljning av handlingsplanen för barnets rättigheter
Diarienummer RHK 2017-00724
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter godkänner ”Utbildning och ombud
för barnets rättigheter – fördjupad uppföljning av handlingsplanen för
implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra
Götalandsregionen 2014-2016”
Sammanfattning av ärendet

”Utbildning och ombud för barnets rättigheter” är en fördjupad uppföljning av
Handlingsplanen för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i
Västra Götalandsregionen, som gällde mellan 2014-2016. Denna fördjupade
uppföljning fokuserar på delar i handlingsplanen för barnets rättigheter som förts
över till ”För varje människa – handlingsplan för det systematiska arbetet med
mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017-2020”: utbildning om
barnets rättigheter och ombud för barnets rättigheter. Syftet med denna
uppföljning är att följa upp måluppfyllelsen för dessa två aktiviteter och att
använda slutsatserna som kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet med barnets
rättigheter inom ramen för den nya handlingsplanen.
Uppföljningen visar att webbutbildningen för barnets rättigheter har en mycket
god måluppfyllelse. 98,5 % av deltagarna tycker att utbildningen har gett dem god
kunskap om barnkonventionen och 95,2 % av deltagarna tycker att kunskapen är
användbar i deras dagliga arbete. Uppföljningen visar även att ombuden för
barnets rättigheter har genomfört ett flertal aktiviteter för att stärka barnets
rättigheter i sina verksamheter. Exemplen kan spridas inom organisationen för att
konkretisera vad barnrättsarbetet kan innebära och visa på fördelarna med att ha
ett ombud. De flesta intervjuade ombud upplever att de har fått ett bra stöd från
ledningen och från avdelning mänskliga rättigheter. Ombuden saknar dock
rekommendationer för hur mycket arbetstid som krävs för rollen som ombud.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27

Skickas till

Anjelica Hammersjö, anjelica.hammersjo@vgregion..se för kännedom.
Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se, för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 83
Svar på motion om Västra Götalandsregionens deltagande
i olika Pride-aktiviteter
Diarienummer RHK 2017-00449
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter avger yttrande över motionen enligt
upprättat förslag.
Kommittén för mänskliga rättigheter föreslår att regionstyrelsen föreslår att
regionfullmäktige beslutar följande:
2. Regionfullmäktige bifaller motionen (RS 2017-01640) om utredning av
Västra Götalandsregionens deltagande i olika Prideaktiviteter.

Sammanfattning av ärendet

Karin Engdahl (S), Karolina Roughton (S) och Peter Legendi (S) föreslår att
regionfullmäktige ska besluta att en utredning ska påbörjas som har i uppgift att ta
fram regler för hur Västra Götalandsregionen ska bidra finansiellt och medverka i
de Prideaktiviteter som finns i Västra Götaland. Eftersom kommittén för
mänskliga rättigheter har stöttat och deltagit vid West Pride samt mottagit
bidragsansökning från andra festivaler stödjer kommittén förslaget om att detta
ska utredas.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-25

Skickas till



regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 84
Svar på motion om inrättande av ett regionalt
barnrättsforum
Diarienummer RHK 2017-00698
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar för egen del att avge
yttrande över motionen enligt upprättat förslag.
Kommittén för mänskliga rättigheter föreslår att regionstyrelsen föreslår att
regionfullmäktige beslutar följande:
2. Regionfullmäktige avslår motionen om inrättande av ett regionalt
barnrättsforum (RS 2017-02450) med hänvisning till att det redan ingår i
kommittén för mänskliga rättigheters ordinarie uppdrag.
Protokollsanteckning

Protokollsanteckning från Jessica Wetterling (V), se bilaga.
Sammanfattning av ärendet

Motionärerna Lena Hult och Karin Engdahl (S) föreslår att regionfullmäktige
fattar beslut om att inrätta ett regionalt barnrättsforum inom ramen för kommittén
för mänskliga rättigheters uppdrag, så att arbetet med att tillgodose barnets
mänskliga rättigheter stärks ytterligare.
Kommittén för mänskliga rättigheter ställer sig positiv till intentionerna i
motionen om att stärka arbetet med barnets rättigheter men anser att intentionerna
redan ingår i kommittén för mänskliga rättigheters ordinarie uppdrag.
Stärkta rättigheter för barn och unga är ett av målen i ”För varje människa” –
Handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra
Götalandsregionen 2017-2020. Kommittén tillhandahåller webbutbildningen
Barnkonventionen – från teori till praktik, som är öppen för alla vilket innebär att
även anställda inom kommuner och det civila samhället kan använda den.
Kommittén för mänskliga rättigheter har ett systematiskt arbete med
civilsamhället via samråd ålder där barnrättsorganisationer ingår. 2018 kommer
en översyn av strukturen för samråden att göras vilket öppnar möjligheter för
förnyade samverkansformer. Dialog med barn och unga förs också via kommittén
för mänskliga rättigheters referensgrupper med barn och unga.
Avdelning mänskliga rättigheter samverkar idag med SKL bland annat genom
webbutbildningen Barnkonventionen -från teori till praktik och deltar i SKL:s
nationella nätverk för att stärka barnets rättigheter. I maj 2017 genomförde
Kommittén för mänskliga rättigheter tillsammans med SKL en kunskapshöjande

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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konferens ”Barnkonventionen blir svensk lag”, som riktade sig till tjänstepersoner
och politiker inom Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland.
Inom ramen för VGR:s satsning ”Fullföljda studier” finns en etablerad samverkan
med kommunerna och kommunalförbunden i Västra Götaland. Genomförandet av
de åtgärder som ligger i handlingsplanen för mänskliga rättigheter under målet
Stärka rättigheter för barn och unga, där barnrättsperspektivet utvecklas inom
organisationen är en central grund för arbetet med fullföljda studier.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27



Bilaga Yttrande över motion om inrättande av ett regionalt barnrättsforum



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

Yrkanden på sammanträdet

Peter Legendi (S) yrkar på att föreslå regionstyrelsen att bifalla motionen, se bilaga.
Stig Olof Tingbratt (C) och Kristina Grapenholm (L) yrkar på att bifalla enligt liggande
förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer liggande förslag mot Peter Legendi (S) yrkande mot varandra
och beslutar att bifalla enligt liggande förslag.
Skickas till



regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 85
Åtgärder på synpunkter från Demokratitorg våren 2017
som kommittén för mänskliga rättigheter ansvarar för
Diarienummer RHK 2017-00718
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter tar om hand de frågor utifrån
synpunkterna som kommit fram i rapporten om Demokratitorg våren 2017
som ligger i linje med kommitténs uppdrag i handlingsplanen för det
systematiska arbetet för mänskliga rättigheter samt arbetet med
feriepraktik.
Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktiges presidium har i en skrivelse daterad 2017-08-21 (RS 201703817) uppmanat kommittén att diskutera rapporten Demokratitorg våren 2017.
Presidiet vill gärna ha återkoppling om kommittén driver några frågor som ligger i
linje med de synpunkter som kommer fram i rapporten eller om och hur
kommittén kommer att ta hänsyn till synpunkterna.
I rapporten diskuteras frågor utifrån olika teman; framtid, jobb och utbildning,
fritid och kultur, kollektivtrafik och infrastruktur, hälsa och vård och jämställdhet
och jämlikhet. Dom saker som berör direkt kommittén för mänskliga rättigheter
handlar om fysisk tillgänglighet, bemötande, jämlikhet, tillgång till information,
psykisk ohälsa och delaktighet i stort.
I VGRs handlingsplan för mänskliga rättigheter 2017-2020 omhändertas många
av dessa frågor. Till exempel i mål och åtgärder som handlar om fysisk
tillgänglighet till VGRs verksamheter och åtgärder av enkelt avhjälpta hinder, att
personal ska genomgå utbildning i barnets rättigheter, att förvaltningar ska ta fram
planer för lika rättigheter och möjligheter, att det ska tas fram en tydlig gemensam
struktur för målgruppsanpassad och begriplig patientinformation och att en extern
normkritisk granskning av vgregion.se ska genomföras.
I handlingsplanen för mänskliga rättigheter finns även en åtgärd som rör
Demokratitorg specifikt för målområdet ”Systematisk dialog med invånarna”.
Regionfullmäktiges presidium ansvarar för att det sker en årlig uppföljning av hur
elevernas synpunkter från Demokratitorgen tas om hand av respektive politiskt
organ.
Utöver de åtgärder som finns med i handlingsplanen för mänskliga rättigheter tar
ungdomarna upp att feriepraktik är ett bra alternativ till sommarjobb. Kommittén
för mänskliga rättigheter tar varje sommar emot 5-10 gymnasieelever som
feriepraktikanter på avdelning mänskliga rättigheter.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-26

Skickas till



Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 86
Justering av samråd jämställdhet och hbtq
Diarienummer RHK 2017-00732
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att erbjuda RFSL Borås
Sjuhärad en plats i samråd för jämställdhet och hbtq-frågor under perioden
2017 och 2018.
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter beslutade vid sitt sammanträde 2015-01-30
att inrätta samråd för jämställdhet och hbtq-frågor (RHK 31-2015). I enlighet med
detta beslut finns utrymme för tolv organisationer i samrådet. Efter en utlysning
och två kompletteringar har samråd jämställdhet och hbtq bestått av tolv
organisationer. I samband med att organisationen Kvinno- och tjejjour ADA
beslutade sig för att lämna samrådet i början av 2017 står en plats till förfogande.
RFSL Borås Sjuhärad föreslås bli erbjuden denna plats.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-25

Skickas till



RFSL Borås Sjuhärad: info@boras.rfsl.se för erbjudande om en plats i
kommittén för mänskliga rättigheters samråd för jämställdhet och hbtqfrågor

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 87
VG2020 - Information om processen
Diarienummer RHK 2017-00747
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter antecknar informationen
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter får information om processen med
halvtidsutvärdering av VG2020, prioritering av insatser under resterande tid för
VG2020, kommande delregionala workshops, kommande besök hos kommitténs
samråd och förberedelse inför den kommande regionala utvecklingsstrategin efter
VG2020.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-10-10

Skickas till



Emma Broberg, emma.broberg@vgregion.se, för kännedom.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 88
Information från presidiet
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter antecknar informationen
Sammanfattning av ärendet

Kristina Grapenholm informerar om:
- gemensamt presidiemöte med fastighetsnämnden den 10 oktober 2017
- gemensamt möte om MR-institutionen
- MR-dagarna den 9-10 november 2017
- Nordisk konferens för behandlare som arbetar med traumatiserade
flyktingar den 30 november 2017
Peter Legendi informerar om möte med funktionshinderrådet i Vänersborg

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 89
Information från ledamöter
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter antecknar informationen
Sammanfattning av ärendet

Jessica Wetterling och Gunilla Lindell informerar om ett möte med sociala
investeringar den 13 oktober 2017.
Gunilla Lindell informerar om konferensen Västsverige mot rasism i Göteborg
den 6 oktober 2017.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 90
Information från samråden
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter antecknar informationen
Sammanfattning av ärendet

Information från samråden lämnades av Lars Åke Carlsson, Bosse Parbring,
Jessica Wetterling, Stig Olof Tingbratt, Kristina Grapenholm och Peter Legendi.
Lars Åke Carlsson och Bosse Parbring berättade att samråd ålder haft möte den 3
oktober 2017 i Göteborg där bland annat Barbro Johansson, docent i etnologi,
deltog och informerade. Jessica Wetterling berättade från samråd nationella
minoriteter som haft möte i Trollhättan. Stig Olof Tingbratt berättade att samråd
funktionshinder haft möte den 5 oktober 2017 i Vänersborg. Temat för mötet var
arbetsmarknad med fokus på funktionshinderfrågor. Kristina Grapenholm och
Peter Legendi berättade från samråd mänskliga rättigheter som haft besök av en
polis som arbetar på demokrati och hatbrottsenheten.
Anteckningar från samråden bifogas som anmälningsärenden till nästa
sammanträde.
Beslutsunderlag



Anteckningar från samråd jämställdhet och hbtq bifogats som
anmälningsärenden till sammanträdet.
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Protokoll från kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-10-19

§ 91
Information från avdelningen
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter antecknar informationen
Sammanfattning av ärendet

Ellen Lageholm informerar om utvärdering av konferensen Västsverige mot
Rasism den 6 oktober 2017 i Göteborg. Ellen Lageholm informerar även om MRdagarna 2017 och lämnade ut den trycka programtidningen.
Jesper Svensson informerade om riktlinjer för samråd från 2019. Den 28
november 2017 kommer ett dialogforum att hållas om samråd på Lindholmen
conference center i Göteborg.
Maria Winter informerar om kommittén för mänskliga rättigheters aktiviteter på
sociala medier så som Twitter och Facebook.
Evelina Halse informerar om OpenGov som är ett nytt sätt att publicera
handlingar på den externa webbplatsen.
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Protokoll från kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-10-19

§ 92
Tillkommande ärende: Uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer
och organisation för samråd från 2019 med utgångspunkt från
nuvarande riktlinjer med samråd utifrån
diskrimineringsgrunderna
Diarienummer RHK 2017-00754
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter ger avdelningschefen i uppdrag att ta fram
riktlinjer för samråd från 2019. Förslag till riktlinjerna ska vara klara senast maj
2018.
2. Kommittén för mänskliga rättigheter ger avdelningschefen i uppdrag att arbetet
med deltagare i de olika samråden ska vara klart senast november 2018.

Skickas till

Viveca Reimers, viveca.reimers@vgregion.se
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Protokoll från kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-10-19

§ 93
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 2017-10-05
Diarienummer RHK 2017-00030
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Protokoll från kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-10-19

§ 94
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 19
september 2017 § 119 - Strategiska vägval för ett gott liv i ett
fossiloberoende Västra Götaland 2030
Diarienummer RHK 2017-00738

2.

Protokollsutdrag § 115 2017-09-19 Regionfullmäktige - Policy
för styrning i Västra Götalandsregionen
Diarienummer RHK 2017-00741

3.

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - en inspirationsskrift
Diarienummer RHK 2017-00746

4.

Anteckningar samråd jämställdhet hbtq 7 september
Diarienummer RHK 2017-00122
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