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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från kommittén för mänskliga
rättigheter den 15 juni 2017
Tid: 10:00 - 16:00
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)
Nicola Hesslén (M) ersätter Lars Åke Carlsson (M)
Bosse Parbring (MP) ersätter Vakant
Jessica Wetterling (V)
Stig-Olov Tingbratt (C)
Gunilla Lindell (KD) deltog 10.00–13.25
Justerare

Rasha Riad Sandén (S)
Datum och ort för justering

Den 20 juni 2017 i Göteborg
Underskrifter

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

Protokoll från kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-06-15

Övriga närvarande

Abdulaziz Saleh, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Väst, kl. 13.50–14.20
Amanda Orrbo, parasportstipendiat 2016, kl. 14.40–14.50
Anders Fasth (KD) kl. 13.00–13.30
Anna Jakobsson, regionutvecklare, kl. 13.00¬– 14.20
Anjelica Hammersjö, regionutvecklare, kl. 10.00¬–10.35
Christina Orrbo, mamma till Amanda Orrbo, kl. 14.40–14.50
Ellen Lageholm, regionutvecklare, kl. 10.00–10.50
Emma Broberg, regionutvecklare, kl. 13.00¬–14.20
Johanna Wennberg, parasportstipendiat 2016, kl. 14.40–14.50
Kinna Skoglund, kl. 13.00–13.30
Maria Engström, nämndsekreterare
Maria Winther, kommunikatör
Marianne Salén, enhetschef
Sara Younes, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Väst, kl. 13.50–14.25
Vania Costa Timback, regionutvecklare, kl. 14.25¬–14.50
Viveca Reimers, avdelningschef
Åsa Rydin Svenberg, regionutvecklare, kl. 13.30–13.50
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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: 2017-06-15
Datum när anslag sätts upp: 2017-06-21
Datum när anslag tas ned: 2017-07-14
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, 13.30–14.00 och 14.20–14.50.
Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12.00–13.00
Uppehåll för gruppmöten kl. 15.10–15.30
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena på föredragningslistan kl. 15.30–15:50.
Ärenden som tillkommer

Konferens Västsverige mot rasism, § 62.
Information

Genomgång av information skedde kl. 13.00–13.30, 13.50–14.20 och 14.40–
14.55, se § 61

Kristina Grapenholm avslutar sammanträdet med att tacka avdelningen för ett gott
arbete under våren och att önska kommittén och avdelningen en trevlig sommar.
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Innehållsförteckning
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61

Justerare:

Parasportstipendiet 2017
Uppdragsforskning om dilemman i vårdsituationer utifrån de mänskliga
rättigheterna
Uppdragsforskning om hbtq-personers upplevelser av bemötandet inom
hbtq-diplomerade verksamheter
Studie om kunskap kring rätten till vård
Utvecklingsinsatser om människorättsbaserat arbete 2017
Återrapportering av 2016 års projektbidrag för arbete med de mänskliga
rättigheterna
Uppföljning av samrådsarbetet 2016
Publik information om tillgängligheten på vandringslederna
Information från presidiet
Information från ledamöter
Information från samråden
Information från förvaltningen
Delegeringsärenden
Anmälningsärenden
Information

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
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§ 47
Parasportstipendiet 2017
Diarienummer RHK 2017-00200
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter tilldelar Viktoria Karlsson och Olof
Ryberg, som är aktiv utövare på elitnivå, Västra Götalandsregionens
idrottsstipendium år 2017. Viktoria Karlsson och Olof Ryberg får 40 000
kronor vardera.
2. Kommittén för mänskliga rättigheter tilldelar Rebecca Gustafson, som
är aktiv utövare på regional/nationell nivå, Västra Götalandsregionens
idrottsstipendium år 2017. Rebecca Gustafson får 20 000 kronor.
3. Kommittén för mänskliga rättigheter tilldelar lag/förening
Kälkhockey/konståkning och Rudalens IF Västra Götalandsregionens
idrottsstipendium år 2017. Lagen får 20 000 kronor vardera.
4. Kommittén för mänskliga rättigheter tilldelar ledare Denise Cresso,
Västra Götalandsregionens idrottsstipendium år 2017. Denise Cresso
får 10 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter utlyser årligen Parasportstipendium för att synliggöra
idrott som en möjlighet för personer med funktionsnedsättning att ha ett mer innehållsrikt
liv. Stipendiesumman på 150 000 kronor kan delas mellan flera stipendiater.
I år har 23 ansökningar kommit in. 19 ansökningar avser aktiva idrottsutövare, enskilda
eller lag/föreningar. Fyra ansökningar avser ledare/tränare.
Beslut om stipendiater fattas av kommittén för mänskliga rättigheter den 15 juni 2017.
Stipendiet delas ut på regionfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2017.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-05-19
Bilaga 1. Sammanställning över sökande - Parasportstipendiet 2017
Bilaga 2. Sammanfattning 2017
Bilaga 3. Riktlinjer för stipendier

Skickas till

•
•
•
•

Regionfullmäktige, regionfullmäktige@vgregion.se
Göteborgs parasportförbund, kansliet@ghif.se
Bohuslän Dals parasportförbund, info@parasportbohuslandal.se
Västra Götalands parasportförbund, roger.lindh@vastergotlandshif.o.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 48
Uppdragsforskning om dilemman i vårdsituationer utifrån
de mänskliga rättigheterna
Diarienummer RHK 2017-00451
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att göra en ny utlysning av
tidigare beslutad studie om dilemman i vårdsituationer utifrån de
mänskliga rättigheterna.
2. Kommittén för mänskliga rättigheter upphäver beslutet om att fatta beslut i
ärendet den 15 juni 2017 (dnr RHK 2017-00128)
Sammanfattning av ärendet

Den 2 mars 2017 beslutade kommittén för mänskliga rättigheter att utlysa ett
forskningsuppdrag om dilemman i vårdsituationer utifrån de mänskliga
rättigheterna. Uppdraget utlystes mellan den 8 mars och 8 juni 2017. Det kom in
två ansökningar till uppdraget. Ansökningarna bedömdes av ett forskarråd den 9
juni 2017. Forskarrådet bedömer att ansökningarna inte uppfyller kommitténs
kriterier för uppdragsforskning och föreslår att uppdraget utlyses igen. De som
sökt medel kommer att få ta del av bedömningarna och uppmuntras att lämna in
en ny ansökan. Om uppdraget utlyses igen beräknas det komma upp för beslut i
kommittén för mänskliga rättigheter under oktober 2017.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-05-12

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 49
Uppdragsforskning om hbtq-personers upplevelser av
bemötandet inom hbtq-diplomerade verksamheter
Diarienummer RHK 2017-00452
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att göra en ny utlysning av
tidigare beslutad studie om hbtq-personers upplevelser av bemötandet
inom hbtq-diplomerade verksamheter
2. Kommittén för mänskliga rättigheter upphäver beslutet om att fatta beslut i
ärendet den 15 juni 2017 (dnr RHK 2017-00128)
Sammanfattning av ärendet

Den 2 mars 2017 beslutade kommittén för mänskliga rättigheter att utlysa ett
forskningsuppdrag om hbtq-personers upplevelser av bemötandet inom hbtqdiplomerade verksamheter. Uppdraget utlystes mellan den 8 mars och 8 juni
2017. Det kom in en ansökan till uppdraget. Ansökan bedömdes av ett forskarråd
den 9 juni 2017. Forskarrådet bedömer att ansökan inte uppfyller kommitténs
kriterier för uppdragsforskning och föreslår att uppdraget utlyses igen. De som
sökt medel kommer att få ta del av bedömningen och uppmuntras att lämna in en
ny ansökan. Om uppdraget utlyses igen beräknas det komma upp för beslut i
kommittén för mänskliga rättigheter under oktober 2017.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-05-12

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 50
Studie om kunskap kring rätten till vård
Diarienummer RHK 2017-00448
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter tilldelar Elisabet Lönnermark
300 000 kronor för att genomföra en studie om kunskap bland
vårdpersonal samt sjuksköterske- och läkarstudenter kring rätten till vård
för tillståndslösa och asylsökande.
2. Elisabeth Lönnermark får uppdraget att återredovisa studien till kommittén
för mänskliga rättigheter i form av en populärvetenskaplig rapport senast
våren 2018.
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter har uppdraget att följa upp hur mänskliga
rättigheter beaktas i Västra Götalandsregionens verksamhet. En grundläggande
mänsklig rättighet är rätten till bästa möjliga hälsa. Sedan 2013 har tillståndslösa
samma rätt till subventionerad vård som asylsökande som befinner sig i Sverige.
Trots detta finns rapporter om att tillståndslösa nekas vård. Även vården för
asylsökande är begränsad. Det menar FN i sin senaste granskning av hur Sverige
lever upp till konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
Avdelning mänskliga rättigheter har diskuterat situationen för tillståndslösa och
asylsökande inom vården med medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
samt regional samordnare för hälso- och sjukvård för asylsökande och nyanlända.
Utifrån samtalen föreslår avdelningen att kommittén för mänskliga rättigheter
finansierar en studie om vilken kunskap sjuksköterske- och läkarstudenter har om
målgruppernas rätt till vård. Utifrån studiens resultat skriver projektgruppen en
populärvetenskaplig rapport om kunskap hos vårdpersonal respektive
sjuksköterske- och läkarstudenter. Rapporten kommer också innehålla en
sammanfattning av vilken vård tillståndslösa och asylsökande har rätt till enligt
lagen.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-05-24

Skickas till

•
•

Elisabet Lönnermark, elisabet.lonnermark@infect.gu.se, för
genomförande
Lina Gustin, lina.gustin@vgregion.se, för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 51
Utvecklingsinsatser om människorättsbaserat arbete 2017
Diarienummer RHK 2017-00450
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att avsätta 350 000 kronor
för uppföljning av effekter och konkreta erfarenheter efter pilotprojektet
om människorättsbaserat arbete
2. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att avsätta 150 000 kronor
för spridningskonferens om människorättsbaserat arbete 20 oktober 2017
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter bedrev 2012-2015 ett pilotprojekt med syfte
att pröva ett människorättsbaserat arbete i ett regionalt sammanhang. De
verksamheter som deltog i pilotarbetet var Bohusläns museum/Västarvet,
Angereds närsjukhus och Psykosvårdkedjan Nordost i Göteborg. Projektet
följeforskades av konsultföretaget MR-piloterna. De tre verksamheterna bildade
efter projektets slut ”Nätverket för människorättsbaserat arbete i Västra
Götalandsregionen” med syfte att fortsätta stötta varandra i utvecklingsarbetet.
Avdelning mänskliga rättigheter föreslår att kommittén för mänskliga rättigheter
beslutar att finansiera två utvecklingsinsatser under 2017 med syfte att synliggöra
effekter och erfarenheter av arbetet. Dels föreslås kommittén för mänskliga
rättigheter finansiera en uppföljning av verksamheternas arbete och dels en
spridningskonferens om människorättsbaserat arbete 20 oktober 2017.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-05-23

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 52
Återrapportering av 2016 års projektbidrag för arbete med
de mänskliga rättigheterna
Diarienummer RHK 2017-00187
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter godkänner återrapporteringen av
2016 års projektbidrag för arbete med de mänskliga rättigheterna.
Sammanfattning av ärendet

Syftet med återrapporteringen är att ge en samlad och överskådlig bild av
projektens genomförande och resultat. Rapporteringen innehåller även
information om ekonomiskt utfall, antal deltagare samt en översiktlig analys av
måluppfyllelse. Sammanställningarna baseras på inskickade projektrapporter,
inkomna under första kvartalet 2017.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-05-10

•

Bilaga ”Återrapportering av 2016 års projektbidrag för arbetet med de
mänskliga rättigheterna” återrapporteringar

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 53
Uppföljning av samrådsarbetet 2016
Diarienummer RHK 2017-00215
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter noterar rapporten ”Uppföljning av
samrådsarbetet 2016”
Sammanfattning av ärendet

Rapporten ”Uppföljning av samrådsarbetet 2016” sammanfattar resultatet av en
enkät som skickades ut till deltagarna i kommittén för mänskliga rättigheters
samråd i samband med årets sista samrådsmöte 2016. Syftet med enkäten är att
följa upp måluppfyllelsen av en indikator i kommitténs detaljbudget 2016 och att
visa utgångsläget för en indikator i kommitténs detaljbudget 2017.
Enligt kommitténs detaljbudget 2016 är målet för samråden att 85 procent av
deltagarna upplever att samråden tar upp frågor som är relevanta för dem. 86
procent av de svarande upplevde detta under 2016 och målet är därmed uppnått
med en procents marginal. Enligt kommitténs detaljbudget 2017 är målet för
samråden istället att 90 procent av samrådsdeltagarna ska uppleva att samråden
innebär en möjlighet att påverka Västra Götalandsregionens verksamhet. I
december 2016 tyckte 62 procent av de svarande att de hade möjlighet att
påverka. För att uppnå målet i detaljbudget 2017 behöver kommittén därför öka
möjligheterna till inflytande genom samråden.
Rapporten har diskuterats på avdelning mänskliga rättigheter. Avdelningen har
gjort två justeringar av samrådsrutinerna utifrån uppföljningen:
• Skapat bättre förutsättningar för samrådsdeltagarna att anmäla egna frågor
genom att i god tid öppna upp för inspel till dagordningen.
• Skapat ett gemensamt system för att återföra samrådets frågor till presidiet
och kommittén, för beslut om eventuell vidare beredning och återkoppling
till respektive samråd.
Utöver detta kommer frågan om vem/vilka som sätter agendan för samrådsmötena
och på vilket sätt att tas med vid revideringen av riktlinjerna för samrådsarbetet.
De nya riktlinjerna planeras att börja gälla från och med 2019.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-05-17

•

Bilaga Uppföljning av samrådsarbetet 2016 (RHK 2017-00215)

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 54
Publik information om tillgängligheten på vandringslederna
Diarienummer RHK 2016-00181
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter förklarar att uppdraget är slutfört vad
gäller Publik information om tillgängligheten på vandringslederna.
2. Avdelning mänskliga rättigheter får i uppdrag att återredovisa genomförda
inventeringar till kommittén.
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 Västkuststiftelsen angående publik information i TD
(tillgänglighetsdatabasen) om den fysiska tillgängligheten på vandringslederna.
Kontakt har tagits och ett möte med avdelning mänskliga rättigheter genomfördes
den 3 mars med personalen på Västkuststiftelsen. Västkuststiftelsens arbetsutskott
har gett uppdrag till Västkuststiftelsen att i samarbete med Länsstyrelsen och
avdelning mänskliga rättigheter förbättra tillgängligheten i naturområdena.
Avdelning mänskliga rättigheters roll är att inventera 80 vandringsleder och
publicera i TD.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-05-18

Yrkanden på sammanträdet

Tilläggsyrkande av Stig-Olov Tingbratt:
Avdelning mänskliga rättigheter får i uppdrag att återredovisa genomförda
inventeringar till kommittén.
Skickas till

•

För kännedom: Samrådet för funktionshindersfrågor via Åsa Olsson
asa.olsson@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 55
Information från presidiet
Beslut

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

Möte med revisionen 2017-06-14
Kristina Grapenholm, Jessica Wetterling (ersatte Peter Legendi) och Viveca
Reimers träffade revisionen 2017-06-14. Man diskuterade bland annat aktuellt i
kommitténs verksamhet, ekonomiska förutsättningar, intern kontroll, fördelning
av bidrag och dialog med regionstyrelsen. Revisionen tog främst med sig frågan
om de arvoden/ersättningar som kommittén betalar ut.
Debattartikel om nationell institution för mänskliga rättigheter
Den planerade gemensamma debattartikeln om nationell institution för mänskliga
rättigheter publicerades 2017-06-13 i Göteborgspostens (GP) webbupplaga under
debatt. Länk till artikeln http://www.gp.se/nyheter/debatt/v%C3%A4stsverige%C3%A4r-r%C3%A4tt-plats-f%C3%B6r-institution-f%C3%B6rm%C3%A4nskliga-r%C3%A4ttigheter-1.4360362 I GP:s pappersupplaga fanns
en hänvisning till webbartikeln.
MR-dagen Fyrbodal den 24 oktober
Mussa Selim kommer att vara på plats och medverka i panelsamtalet för
kommitténs räkning.
Presidiets träff med HSO
Presidiet har haft en träff med HSO där man diskuterat processen för
överenskommelse om verksamhetsbidrag.
Presidiet kommer att medverka på alla samråd en gång per mandatperiod
Presidiet har beslutat att de kommer att vara med på varje samråd en gång per
mandatperiod. I oktober kommer presidiet att vara med på samrådet för
funktionshindersfrågor.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 56
Information från ledamöter
Beslut

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

West Pride
Rekordmånga, 16 000 personer, gick i årets parad. Många besökte Västra
Götalandsregionens gemensamma tält och 1 300 personer gjorde kommitténs
quizz.
Nationella funktionshinderskonferensen 1-2 juni
Stig-Olov Tingbratt har medverkat på årets nationella funktionshinderkonferens.
Årets huvudtema var FoU och forskning inom funktionshinderområdet.
Dag om Västra Götalandsregionens sociala investeringar 30 maj
Jessica Wetterling och Gunilla Lindell medverkade på en dag om Västra
Götalandsregionens (VGR) sociala investeringar. Sociala investeringar är en del
av VGR:s arbete "Kraftsamling för fullföljda studier". Syfte med dagen var att
sprida information om regionens arbete med sociala investeringar och pågående
satsningar
Barnkonventionen blir svensk lag 12 maj
Kristina Grapenholm introducerade de båda halvdagarna om barnkonventionen
den 12 maj. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Västra
Götalandsregionen (VGR) arrangerade ett seminarium med anledning av att
konventionen om barnets rättigheter föreslås bli svensk lag.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 57
Information från samråden
Beslut

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

Samråd jämställdhet och hbtq
Nästa samrådsmöte är den 7 september. Då samrådet förlorat en ledamot finns
plats för någon av kommitténs andra ledamöter att medverka detta mötestillfälle.
Tema för samrådet den 7 september är flyktingarnas situation.
Nationella minoriteter
Diskussionerna vid det senaste samrådsmötet handlade bland annat om att
nationella minoriteter inte finns med i VG 2020. VG 2020 upplevs abstrakt och
språket onödigt svårt.
Samrådet har beslutat att bjuda in Länsstyrelsen att ingå i samrådet.
Samråd funktionshindersfrågor
Vid det senaste mötet var det mycket diskussioner om ansökningsförfarandet för
bidragen. Utöver det medverkade Västtrafik och pratade om bland annat
bemötande och tillgänglighet. En specifik fråga som väcktes var utrop av
buss/spårvagnsnummer på hållplatserna stängs för tidigt på kvällarna.
Samråd MR
Samrådet fick en presentation om Västra Götalandsregionens arbete med vård för
människor som är papperslösa, nyanlända eller EU-migranter. Samrådet föreslog
att kommittén också ska få denna presentation.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 58
Information från förvaltningen
Beslut

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

MR-dagarna
• Kommittén har fått med två seminarier på MR-dagarna. Ett 60minutersseminarium om handlingsplanen för mänskliga rättigheter.
Seminariet ska innehålla en presentation och panelsamtal. En ledamot från
kommittén ska delta i samtalet.
• Ett miniseminarium på 25 minuter om anmälningar till patientnämnderna.
Seminariet ska innehålla en presentation och samtal. En ledamot från
kommittén ska delta i samtalet.
• Kommittén har en gemensam monter med Länsstyrelsen och Göteborgs
stad. Ledamöter från kommittén ska vara med och bemanna montern.
Kalender/aktuellt
7-11 juni
26 juni-14 juli
21-22
september
6 oktober
20 oktober
24 oktober
9-10 november

West Pride
Feriepraktikanter
Sammanträde för kommittén på Campus nya
Varvet i Göteborg
Konferens mot rasism tillsammans med Göteborgs
Stad och Länsstyrelsen
Konferens om människorättsbaserat arbetssätt
Parasportstipendiet delas ut på regionfullmäktige
MR-dagen Fyrbodal
ME-dagarna i Jönköping

Aktuell kommunikation om kommittén
Aktuell kommunikation om West Pride samt en debattartikel om institution för
mänskliga rättigheter publicerad i Göteborgsposten 2017-06-13.
En presentation som handlar om kommittén och som kommittén kan använda i
olika sammanhang kommer att skickas ut till ledamöterna efter sammanträdet. En
presentation om MR-planen kommer också att skickas ut.
GAP-analys hållbarhet (anmälningsärende till dagens sammanträde)
Utgångspunkt för analysen var att kartlägga verksamheternas arbete med hållbar
utveckling så som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i
relation till FNs hållbarhetsmål och den internationella standarden för hållbar
utveckling. Analysen visar att det inte finns några direkta GAP i relation till
styrande dokument. Agenda 2030-delegationen lyfter VGR som ett gott exempel.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 59
Konferens Västsverige mot rasism
Diarienummer RHK 2017-00548
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att vara med att arrangera
konferensen ”Västsverige mot rasism” den 6 oktober 2017 tillsammans
med Länsstyrelsen och Göteborgs stad. Finansiering sker inom befintlig
budgetram.
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter planerar att arrangera konferensen
”Västsverige mot rasism” den 6 oktober 2017 tillsammans med Länsstyrelsen och
Göteborgs stad. Avsikten är att dagen ska ge ökad kunskap och förståelse om hur
rasism påverkar människors villkor och samhällets utveckling. Vilken roll har
offentliga aktörer och vad vi behöver förändra för att garantera att vi främjar de
mänskliga rättigheterna i Västra Götaland?
Konferensen riktar sig i första hand till politiker och tjänstepersoner i kommuner
och i Västra Götalandsregionen.
Yrkanden på sammanträdet

Ordförande
1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att vara med att arrangera
konferensen ”Västsverige mot rasism” den 6 oktober 2017 tillsammans
med Länsstyrelsen och Göteborgs stad. Finansiering sker inom befintlig
budgetram.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 60
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
ordförande 2017-06-02
Diarienummer RHK 2017-00030

2.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2017 vice
ordförande 2017-06-02
Diarienummer RHK 2017-00030

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

20 (21)

Protokoll från kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-06-15

§ 61
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 - § 40 2017-04-04 regionfullmäktige, revisionsberättelse för 2016
års verksamhet
Diarienummer RHK 2017-00253

2.

Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 11 april 2017 Uppföljning av nämnders planer för intern kontroll 2017
Diarienummer RHK 2017-00306

3.

Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 16 maj 2017 - Strategi
för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen
Diarienummer RHK 2017-00455

4.

GAP-analys om hållbar utveckling för Västra Götalandsregionen med kommentar
Diarienummer RHK 2017-00308

5.

Genomförs politiska beslut? Information om kommande granskning.
Diarienummer RHK 2017-00311

6.

Motion från Karin Engdahl med flera (S) gällande Västra Götalandsregionens
deltagande i olika Pride-aktiviteter
Diarienummer RHK 2017-00449

7.

Kallelse och bilagor till regionala pensionärsrådets möte 2017-04-28
Diarienummer RHK 2017-00138

8.

Anteckningar från regionala pensionärsrådets möte 2017-04-28
Diarienummer RHK 2017-00138

9.

Minnesanteckningar samråd nationella minoriteter 2017-05-18
Diarienummer RHK 2017-00123

10.

Minnesanteckningar samråd nationella minoriteter 2017-03-16
Diarienummer RHK 2017-00123

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 62
Information
•
•
•

Överenskommelsen med den sociala ekonomin. Anders Fasth (KD) och
Kinna Skoglund, Arbetsintegrerande sociala företag, handikapp och
internationellt arbete.
Två av 2016 års parasportstipendiater presenterar sig.
Presentation av en projektbidragsmottagare 2016: Svenska Muslimer för
Fred och Rättvisa Västra Götalandsregionen

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

