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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från kommittén för mänskliga
rättigheter den 30 november 2017
Tid: 10:00-15:45
Plats: Gullbergsvass Konferens i Göteborg, lokal Rälsen

Närvarande vid informationen av beslut
Ledamöter

Kristina Grapenholm (L), kl. 13:00-15:45
Peter Legendi (S)
Rasha Riad Sandén (S), kl. 13:00-15:45
Mussa Selim (S)
Bosse Parbring (MP)
Jessica Wetterling (V)
Stig-Olov Tingbratt (C)
Gunilla Lindell (KD)
Ersättare

Andreas Hernbo (MP)

Närvarande vid beslut
Beslutande

Kristina Grapenholm, ordförande (L)
Peter Legendi, 1:a vice ordförande (S)
Rasha Riad Sandén (S)
Mussa Selim (S)
Bosse Parbring (MP)
Jessica Wetterling (V)
Stig-Olov Tingbratt (C)
Gunilla Lindell (KD)
Andreas Hernbo (MP) ersätter Lars-Åke Carlsson (M)
Justerare

Jessica Wetterling (V)
Datum och ort för justering

Den 2017-12-05 i Göteborg

Protokoll från kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-11-30

Underskrifter

Sekreterare:
Evelina Halse
Ordförande:
Kristina Grapenholm
Justerare:
Jessica Wetterling
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Politiska sekreterare

Karolina Roughton (S) kl. 10:00-14;00
Nanna Siewrtz Tulinius (L), kl. 10:00-14:00
Linus Sandkvist (MP), kl. 10:00-15:45
Övriga närvarande

Viveca Reimers, avdelningschef, kl. 10:00-15:45
Evelina Halse, nämndsekreterare, kl. 10:00-15:45
Maria Winther, kommunikatör, kl. 10:00-15:45
Cecilia Nilsson, enhetschef, kl. 10:00-15:45
Marianne Salén, regionutvecklare, kl. 10:00-15:45
Cenab Turunc, Interreligiösa centret, kl. 10:00-10:40
Peter Borenstein, Interregiösa centret, kl. 10:00-10:40
Henrik Frykberg, Interreligiösa centret, kl. 10:00-10:40
Anna Jacobsson, regionutvecklare, kl. 10:00-11:30
Åsa Rydin, regionutvecklare, kl. 10:40-11:30
Jesper Svensson, regionutvecklare, kl. 10:00-12:00
Magnus Persson, student, kl. 10:00-12:00
Anjelica Hammersjö, regionutvecklare, kl. 10:00-13:15
Anna Henriksson, student, kl. 10:00-13:15
Birgitta Adler, regionutvecklare, kl. 11:30-12:00
Camilla Castegren, student, kl. 11:30-12:00
Karolin Persson, student, kl. 11:30-12:00
Anna Råberus, doktorand Högskolan i Borås, kl. 13:00-13:15
Annelie Sundler biträdande professor Högskolan i Borås, kl. 13:00-13:15
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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: 2017-11-30
Datum när anslag sätts upp: 2017-12-06
Datum när anslag tas ned: 2017-12-29
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Evelina Halse
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 10:00-15:25
Mötesuppehåll

Uppehåll för gruppmöten kl. 13:15-14:00
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-7 på föredragningslistan kl. 15:25-15:45
Information

Genomgång av information skedde kl. 10:10-10:40, 13:00-13:15 (inga beslut), se
§ 109
Kristina Grapenholm tackar ledamöter och ersättare i kommittén för mänskliga
rättigheter och avdelning för mänskliga rättigheter för det gångna året och önskar
god jul.
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Justerare:

Svar på motion av Eva Olofsson m.fl. (V) om vård till papperslösa på
samma villkor
Plan för intern kontroll och säkerhet för kommittén för mänskliga
rättigheter 2018
Remiss - Riktlinje ersättningar för samråd
Västra Götalandsregionens användning av statsbidraget 2017 kopplat till
finska förvaltningsområdet
Uppföljning av hur Västra Götalandsregionen lever upp till synpunkter
från FN:s konventionskommittéer
Enkät kring behov av ökad samverkan för Tillgänglighetsdatabasen
Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället
Tidplan för uppdraget att ta fram förslag på riktlinjer och organisation för
samråd från 2019
Information från presidiet
Information från ledamöter
Information från samråden
Information från avdelningen
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§ 95
Svar på motion av Eva Olofsson m.fl. (V) om vård till
papperslösa på samma villkor
Diarienummer RHK 2017-00699
Beslut

Kommittén för mänskliga rättigheter föreslår att regionstyrelsen föreslår att
regionfullmäktige beslutar följande:
1. Regionfullmäktige avslår motionen (RS 2017-02907) från Eva Olofsson, Carina
Örgård och Jessica Wetterling (V) om att Västra Götalandsregionen ska erbjuda
hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och vissa personer utan
uppehållstillstånd (papperslösa) på samma villkor som till svenska medborgare.
Reservationer

Jessica Wetterling (V) lämnar skriftlig reservation mot beslutet till förmån för
eget yrkande, se bilaga § 95.
Sammanfattning av ärendet

Motionärerna Eva Olofsson, Carina Örgård och Jessika Wetterling (V) föreslår att
regionfullmäktige fattar beslut om att Västra Götalandsregionen ska erbjuda
hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och vissa personer utan
uppehållstillstånd (papperslösa) på samma villkor som till svenska medborgare.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande



Bilaga Motion om vård till papperslösa på samma villkor av Eva Olofsson
med flera (V)

Yrkanden på sammanträdet

Samtliga närvarande ledamöter från (L), (C), (KD), (MP) och (S) yrkar avslag på
motionen, se bilaga § 95.
Jessica Wetterling (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommittén för
mänskliga rättigheter avslår motionen.
Omröstning begärs.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Kommittén för mänskliga rättigheter godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för (L), (C), (KD), (MP) och (S) yrkande.
Nej-röst för Jessica Wetterling (V) yrkande.
Med 8 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar kommittén för mänskliga rättigheter enligt
(L), (C), (KD), (MP) och (S) yrkande om att avslå motionen.
Omröstningsresultat:
Ja-röster:
Kristina Grapenholm (L), Peter Legendi (S), Rasha Riad Sandén (S), Mussa Selim
(S), Bosse Parbring (MP), Stig-Olov Tingbratt (C), Gunilla Lindell (KD) och
Andreas Hernbo (MP).
Nej-röst:
Jessica Wetterling (V).
Skickas till



regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 96
Plan för intern kontroll och säkerhet för kommittén för
mänskliga rättigheter 2018
Diarienummer RHK 2017-00707
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter fastställer plan för intern kontroll och
säkerhet för 2018.
2. Avdelningschef för avdelning mänskliga rättigheter får i uppdrag att
redovisa uppföljning av genomförda kontroller i anslutning till
årsredovisning 2018.
Sammanfattning av ärendet

Den interna kontrollen syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering samt
efterlevnad av gällande lagar och förordningar. Intern kontroll ska vara en naturlig
del av kommitténs styrsystem.
Varje nämnd ansvarar enligt kommunallagen för att den interna kontrollen är
tillräcklig, 6 kapitlet 7 §. Varje nämnd ska, enligt säkerhetspolicy, säkerställa att
säkerhetsarbetet sker inom ramen för arbetet med intern kontroll. Detta innebär
bland annat att fastställa och följa upp plan för säkerhetsarbetet.
Kommittén för mänskliga rättigheter ska fastställa en gemensam plan för intern
kontroll och säkerhet för 2018.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande



Bilaga Plan för intern kontroll och säkerhet för kommittén för mänskliga
rättigheter 2018



Bilaga Kontrollmiljö kommittén för mänskliga rättigheter 2018



Bilaga Riskanalys kommittén för mänskliga rättigheter 2017-09-21

Skickas till




Regionstyrelsen för kännedom, regionstyrelsen@vgregion.se
Avdelningschef avdelning mänskliga rättigheter för genomförande,
viveca.reimers@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 97
Remiss - Riktlinje ersättningar för samråd
Diarienummer RHK 2017-00717
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter avger yttrande över förslag till riktlinje för
ersättningar för samråd i Västra Götalandsregionen enligt upprättat förslag.
2. Kommittén för mänskliga rättigheter föreslår att regionstyrelsen bifaller
förslag till riktlinje för ersättningar för samråd (RS 2017-03063)
Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen beslutade 2016-01-02 § 20 att ge regiondirektören i uppdrag att
säkerställa att förslag om ersättningar för samrådsformer som eventuellt inte kan
innefattas i arvodesbestämmelserna skulle tas fram i samarbete med
arvodesberedningen. Det har inte tidigare funnits sådana riktlinjer framtagna på
central nivå i Västra Götalandsregionen.
Det är bra med gemensamma riktlinjer som gäller för samtliga förvaltningar inom Västra
Götalandsregionen som tillämpar samråd. Riktlinjerna bidrar till att Västra
Götalandsregionen lever upp till människorättsprinciperna om icke-diskriminering,
jämlikhet och transparens.
 Viktigt att samma typ av möten i Västra Götalandsregionen ersätts på
samma sätt. Det finns risk med att det står olika nämnder, styrelser och
kommittéer fritt att i beslut begränsa ersättningen.
 Eftersom det finns risk att olika nämnder, styrelser och kommittéer har
olika definitioner av samråd, kan det vara bra att tillämpa Europarådets
INGO – kod.
 Det är positivt med förslag på ersättning för förlorad arbetsinkomst
eftersom det kan underlätta för människor ”mitt i livet” att delta i samråd.
 Förslaget heter Riktlinje – Ersättningar vid samråd. Ersättning bör
användas genomgående i rubriksättning istället för arvodering.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande



Bilaga Riktlinje för samråd - remisshandling



Bilaga Remissvar Riktlinje ersättningar för samråd

Skickas till



regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 98
Västra Götalandsregionens användning av statsbidraget
2017 kopplat till finska förvaltningsområdet
Diarienummer RHK 2017-00763
Beslut

Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar följande:
1. Att betala 100 tkr till Sverigefinska Riksförbundet Västra Götaland distrikt
för administration, process- och mentorstöd för kulturlotsen FIN I VÄST.
2. Att betala 150 tkr till Sverigefinska Riksförbundet Västra Götaland distrikt
för att inom ramen för kulturlotsen FIN I VÄST arbeta för att påvisa
nyttan med tvåspråkighet samt skapa arenor och återkommande
evenemang där det ges tillfälle att tala finska.
Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen och kommittén för rättighetsfrågor har 2011-2014
använt statsbidraget för det finska förvaltningsområdet till att främja barn och
ungas tvåspråkighet samt till att stärka unga sverigefinländares kulturella identitet.
Statsbidraget för 2015-2016 användes till process- och mentorstöd och för
uppstart av kulturlotsverksamheten inom det sverigefinska förenings- och
organisationslivet med fokus på att revitalisera och synliggöra det finska språket.
Genom 2017 års statsbidrag ska FIN I VÄST påvisa nyttan med tvåspråkighet
samt skapa arenor och återkommande evenemang där det ges tillfälle att använda
finska språket. I samband med arbetet med kulturlotsfunktionen finns också ett
behov av kunskaps-, mentor- och administrativt stöd.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande

Skickas till




lgpiiri@axevalla.fhsk.se
info@finivast.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 99
Uppföljning av hur Västra Götalandsregionen lever upp till
synpunkter från FN:s konventionskommittéer
Diarienummer RHK 2017-00731
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar om rapporten ”Ett tydligt
ansvar för de mänskliga rättigheterna – Uppföljning av hur Västra
Götalandsregionen lever upp till synpunkterna från FN:s
konventionskommittéer”.
2. Kommittén för mänskliga rättigheter ger avdelningschefen i uppdrag att
komplettera rapporten ”Ett tydligt ansvar för de mänskliga rättigheterna –
Uppföljning av hur Västra Götalandsregionen lever upp till synpunkter
från FN:s konventionskommittéer” i dialog med ledamot Gunilla Lindell
(KD).
Sammanfattning av ärendet

I Västra Götalandsregionens budget för 2017 står att Västra Götalandsregionen aktivt ska
bevaka FN:s granskningar av hur Sverige förverkligar de mänskliga rättigheterna och
arbeta med förbättringsåtgärder på den regionala nivån. Denna rapport utgår från de
senaste granskningarna av Sverige utifrån de sju kärnkonventioner för mänskliga
rättigheter som Sverige har undertecknat. Eftersom rekommendationerna är ställda till
Sverige som stat har rapportförfattarna plockat ut rekommendationer som berör arbetet på
regional nivå. Utifrån varje rekommendation har rapportskrivarna samlat in information
och gjort en bedömning av i hur hög grad Västra Götalandsregionen lever upp till
rekommendationerna.
Rapporten visar att Västra Götalandsregionen har tagit sig an de flesta av de
brister som lyfts i granskningsrapporterna och i flera fall sker ett aktivt
förbättringsarbete. För att komma tillrätta med många av de problem som beskrivs
i rekommendationerna krävs dock ett samspel mellan flera nivåer och aktörer i
samhället. Många gånger har Västra Götalandsregionens verksamheter, satsningar
eller data en bredare målgrupp än den som lyfts i granskningskommittéernas
rekommendationer.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande



Bilaga Ett tydligt ansvar för de mänskliga rättigheterna - Uppföljning av
hur Västra Götalandsregionen lever upp till synpunkterna från FN:s
konventionskommittéer

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Yrkanden på sammanträdet

Kristina Grapenholm yrkar att:
1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar om rapporten ”Ett tydligt
ansvar för de mänskliga rättigheterna – Uppföljning av hur Västra
Götalandsregionen lever upp till synpunkterna från FN:s
konventionskommittéer”.
2. Kommittén för mänskliga rättigheter ger avdelningschefen i uppdrag att
komplettera rapporten ”Ett tydligt ansvar för de mänskliga rättigheterna –
Uppföljning av hur Västra Götalandsregionen lever upp till synpunkter
från FN:s konventionskommittéer” i dialog med ledamot Gunilla Lindell
(KD).
Skickas till



Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se, för kännedom.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 100
Enkät kring behov av ökad samverkan för
Tillgänglighetsdatabasen
Diarienummer RHK 2017-00762
Beslut

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

Tillgänglighetsdatabasen (TD) är en databas där tillgängligheten i olika lokaler
redovisas för invånare. Bland de 49 kommunerna i Västra Götalands län är 42
anslutna.
Gemensam IT samordningsfunktion (GITS) ansvarar för att samordna funktioner
och tjänster som både Västra Götalandsregionen och länets kommuner behöver
för en lyckad samverkan i olika frågor. En dialog med GITS initierades av TDenheten för att undersöka förutsättningarna för en ökad samverkan med
kommunerna kring TD. Som ett första steg skickade GITS ut en enkät till de 49
kommunerna för att undersöka behovet av ökat stöd och samverkan inom TDarbetet.
Enkäten besvarades av 32 kommuner, geografiskt jämt fördelade i länet. I bilagan
redovisas enkätresultatet i en rapport. Rapporten visar bland annat att 80 % av de
32 svarande kommunerna uppgav ett behov av ökat stöd i sitt TD-arbete.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande



Bilaga Rapport Enkät kring behov av ökad samverkan inom
Tillgänglighetsdatabasen

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 101
Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället
Diarienummer RHK 2017-00764
Beslut

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

Föredragande redogör för förslag till policy för ekonomiskt stöd till det civila
samhället som planeras ersätta policy och riktlinjer för föreningsbidrag.
Föredragande redogör för beredningsprocessen och den remissversion som ska
skickas till berörda nämnder och styrelser i regionen.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande



Bilaga Förslag till policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället

Skickas till



Birgitta Adler, birgitta.adler@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 102
Tidplan för uppdraget att ta fram förslag på riktlinjer och
organisation för samråd från 2019
Diarienummer RHK 2017-00754
Beslut

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

På kommittén för mänskliga rättigheters sammanträde 19 oktober 2017 beslutades
att ge:
- avdelningschefen i uppdrag att ta fram riktlinjer för samråd från 2019.
Förslag till riktlinjerna ska vara klara senast maj 2018.
- avdelningschefen i uppdrag att arbetet med deltagare i de olika samråden ska
vara klart senast november 2018.
I samband med uppdraget har avdelningen tagit fram en tidplan. Tidplanen
beskriver processer och aktiviteter i samband med framtagandet av nya riktlinjer.
Tvärsamråd kommer att ske 26 april 2018.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande

Skickas till



Jesper Svensson, jesper.svensson@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 103
Information från presidiet
Beslut

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

Kristina Grapenholm och Peter Legendi informerar om:
 Beslut från regionstyrelsen den 28 november 2017 om detaljbudget för
regionstyrelsen och regionfullmäktige för 2018.
 Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting till utvecklingsnätverk
Mänskliga rättigheter i kommuner, landsting och kommuner.
 Dialogforum 28 november 2017 i Göteborg.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 104
Information från ledamöter
Beslut

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

Mussa Selim (S), Stig-Olov Tingbratt (C), Jessica Wetterling (V), Bosse Parbring
(MP), Gunilla Lindell (KD), Peter Legendi (S), Kristina Grapenholm (L)
informerar om MR-dagarna 10-11 november 2017 i Jönköping.
Mussa Selim (S) informerar om mänskliga rättighetsdagarna 24 oktober 2017 i
Trollhättan.
Jessica Wetterling (V) och Gunilla Lindell (KD) informerar om möte med
arbetsgruppen för sociala investeringar den 27 november 2017 i Göteborg.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 105
Information från samråden
Beslut

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

Gunilla Lindell (KD) och Andreas Hernbo (MP) informerar från samråd
jämställdhet och hbtq den 29 november 2017.
Beslutsunderlag

Anteckningar från samråd nationella minoriteter, mänskliga rättigheter, ålder och
funktionshindersfrågor bifogas som anmälningsärenden till sammanträdet.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 106
Information från avdelningen
Beslut

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

Viveca Reimers informerar om:
 En utvärdering från MR-dagarna 10-11 november 2017 som avdelningen
mänskliga rättigheter har gjort
 Kommittén för mänskliga rättigheters namn
 Nya kommunallagen

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 107
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,
Västsvenskt EU-handslag och politiska referensgruppen
Diarienummer RHK 2017-00030

2.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2017,
utbildningsdag sociala investeringar
Diarienummer RHK 2017-00030

3.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2017
godkänt av vice ordförande
Diarienummer RHK 2017-00030

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 108
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 § 134 - Val av ny ledamot och ersättare i
kommittén för mänskliga rättigheter
Diarienummer RHK 2017-00737

2.

Anteckningar från Västra Götalandsregionens samråd för
funktionshindersfrågor 2017-10-05
Diarienummer RHK 2017-00120

3.

Protokollsutdrag - § 258 2017-10-17 regionstyrelsen, Återrapport
handlingsplan fullföljda studier
Diarienummer RHK 2017-00018

4.

Protokollsutdrag - § 34 2017-10-10 beredningen för hållbar
utveckling, halvtidsutvärdering av VG2020
Diarienummer RHK 2017-00757

5.

Beslut - Ny rutin för diarieföring i Västra Götalandsregionen
Diarienummer RHK 2017-00758

6.

Protokollsutdrag § 253 2017-10-17 Regionstyrelsen - Riktlinjer
för lönepolitik 2018-2020
Diarienummer RHK 2017-00759

7.

Anteckningar från Västra Götalandsregionens samråd för
nationella minoriteter 2017-10-03
Diarienummer RHK 2017-00123

8.

Minnesanteckningar samråd för mänskliga rättigheter 2017-10-11
Diarienummer RHK 2017-00121

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

23 (24)
Protokoll från kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-11-30
9.

Protokollsutdrag - § 160 regionfullmäktige, Ersättare i kommittén
för mänskliga rättigheter.
Diarienummer RHK 2017-00737

10.

Protokollsutdrag - § 116 2017-09-19 regionfullmäktige, riktlinjer
mot korruption, mutor och jäv
Diarienummer RHK 2016-00119

11.

Protokollsutdrag § 46 2017-10-25 Revisorskollegiet Granskningsrapport, nämndfördjupning 1: Ersättning till
föreningsrepresentanter vid samråd
Diarienummer RHK 2017-00760

12.

Skrivelse digitalisera utan att diskriminera
Diarienummer RHK 2017-00766

13.

Anteckningar samråd ålder 171003
Diarienummer RHK 2017-00124

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 109
Information


Interreligiösa centret (ICR)



Deltidsredovisning av fördjupningsstudie om anmälningar till
patientnämnden

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

Svar på motion av Eva Olofsson m.fl. (V) om vård till papperslösa på
samma villkor
Förslag till beslut
Kommittén för mänskliga rättigheter föreslår regionstyrelsen att avslå motionen med följande
motivering.

Sammanfattning av ärendet
”Motionärerna Eva Olofsson, Carina Örgård och Jessica Wetterling (V) föreslår att regionfullmäktige
fattar beslut om att Västra Götalandsregionen ska erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till
asylsökande och vissa personer utan uppehållstillstånd (papperslösa) på samma villkor som till
svenska medborgare”.
Bakgrund:
Västra Götalandsregionen var tidigt framme med beslut om att ge vård som inte kan anstå till
personer utan personnummer eller nödvändiga papper och som inte omfattas av annan
betalningsförmåga. Det första beslutet om riktlinjerna togs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Dessa låg sedan som grund för framtagande av regiongemensamma riktlinjer. Vid hälso- och
sjukvårdsutskottets sammanträde den 28 maj 2008 fastställdes regiongemensamma riktlinjer för
hantering av patienter utan papper, s.k.” papperslösa”.
Västra Götalandsregionen arbetade därefter aktivt för att påverka framtagandet av en gemensam
syn för hela landet. Riksdagen antog en första lag på området 2012 och den nu gällande lagen är Lag
2013:407 om hälso-och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
Den” innehåller bestämmelser om skyldighet för landsting att, utöver vad som följer av hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård
till vissa utlänningar som vistas inom ett landsting utan att vara bosatta där. Lag (2017:64).”
Paragraf 2 förklarar att ”lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande” innehåller
”bestämmelser om skyldighet för landsting att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård åt bl.a.
asylsökande, personer som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och personer som hålls i
förvar.”
I paragraf 5 förklaras att de som omfattas av lagen är ”utlänningar som vistas i Sverige utan stöd av
myndighetsbeslut eller författning. Lagen omfattar dock inte utlänningar vars vistelse i Sverige är
avsedd att vara tillfällig.”
Paragraf 7 beskriver omfattningen av lagen:
”Ett landsting ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 5 § och som har fyllt 18 år
1. vård som inte kan anstå,
2. mödrahälsovård,
3. vård vid abort, och
4. Preventivmedelsrådgivning”

Frågan om vård till papperslösa, utöver lagens ramverk, har nyligen diskuterats i Sveriges Kommuner
och Landsting, SKL´s sjukvårdsdelegation och där konstaterar man att behovet av samordning är stort
på detta område, men svårt att uppnå. Det är rimligt att följa lagen och inte hitta på egna lösningar i
landstingen.

Slutsatser:
Västra Götalandsregionen tog tidigt initiativ för att hitta lösningar för att säkerställa ett gott
omhändertagande av människor som befinner sig i vårt område vid akuta sjukdomstillstånd. Det
finns numera en nationell lagstiftning som Västra Götalandsregionen har varit pådrivande för att få
fram. Vi anser att det är rimligt att fortsatt hålla oss till den lagstiftningen och vi menar att Västra
Götalandsregionen ska fortsätta att ge vård som inte kan anstå. Vårt ställningstagande bygger i
grunden på principen att det vore olämpligt att varje landsting ska hitta på egna regler.
För patienterna, men också för vårdens personal, är det viktigt att fatta långsiktiga beslut med breda
partipolitiska överenskommelser. Det ska inte finnas oklarheter om vad som gäller. Vårdens personal
ska alltid kunna ge den vård som inte kan anstå, utan att behöva fundera på patientens
betalningsförmåga.
Motionens att-sats ger upphov till flera olika tolkningar av vilka grupper som omfattas av förslaget i
motionen. Detta skapar en stor osäkerhet kring vilka ekonomiska konsekvenser förslaget ger om det
skulle förverkligas.
Med detta ovan anförda föreslår vi regionfullmäktige att besluta om att avslå motionen och att
Västra Götalandsregionen fortsatt ansluter sig till lagens inställning kring ”vård som inte kan anstå”.

Göteborg den 30 november 2017

Kristina Grapenholm (L)
Ordf. Kommittén för mänskliga rättigheter
Peter Legendi (S)
Vice ordf. Kommittén för mänskliga rättigheter
Lars-Åke Carlsson (M)
Ledamot Kommittén för mänskliga rättigheter
Bosse Parbring (Mp)
Ledamot Kommittén för mänskliga rättigheter
Stig-Olov Tingbratt (C)
Ledamot Kommittén för mänskliga rättigheter
Gunilla Lindell (Kd)
Ledamot Kommittén för mänskliga rättigheter

RESERVATION
§95 Svar på motion om vård till papperslösa på samma villkor
Datum 2017-11-30
Diarienummer RHK 2017-00699
Västra Götalandsregionen
Tjänsteutlåtandets svar på motionen ”Vård till papperslösa på samma villkor” är glasklart.
Vänsterpartiet ställer sig därför bakom tjänstutlåtandes förslag till beslut. Jag vill därför för
Vänsterpartiets vägnar lämna nedanstående reservation.
För Vänsterpartiet är de mänskliga rättigheterna inte bara vackra ord, utan de kräver också aktiva och
praktiska handlingar. Kommitténs roll är inte enbart att delta på konferenser utan i Västra
Götalandsregionens budget för 2017 går att läsa: ”att Västra Götalandsregionen aktivt ska bevaka FN:s
granskningar av hur Sverige förverkligar de mänskliga rättigheterna och aktivt arbeta med
förbättringsåtgärder på den regionala nivån. Västra Götalandsregionen bevakar även arbetet med
mänskliga rättigheter i den egna organisationen genom att ha en egen kommitté för mänskliga
rättigheter. Kommittén har bland annat uppdraget att följa upp hur de mänskliga rättigheterna beaktas i
verksamheten, rapportera till regionstyrelsen och lägga förslag till förbättringar.”
De mänskliga rättigheter är inte heller ett smörgåsbord där man kan välja vilka vilka man vill arbeta
med utifrån rådande politisk majoritet eller vad som passar in i organisationen och kanske redan finns i
befintlig verksamhet. De mänskliga rättigheterna är universella och odelbara och en av dessa är rätten
till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. Fokus ska särskilt riktas mot de grupper där skyddet är
som svagast exempelvis migranter.
”Vård som inte kan anstå” skall enligt lag ges till personer som över 18 år. Vård som inte kan anstå är
ett högst problematiskt uttryck som kritiseras av Socialstyrelsen. Det är inte förenligt med medicinsk
yrkesetik och lämnar utrymme för godtyckliga tolkningar, diskriminering och en
gränsdragningsproblematik där lättare medicinska åkommor ej behandlats innan de förvärrats och
således blivit av akut art. Tolkningar av begreppet ”vård som inte kan anstå” kan även riskera
patientsäkerheten.
Detta riskerar också att öka flöden till regionens akutsjukhus i de fall där istället primärvården hade
varit rätt instans att vända sig till i ett första skede av sjukdom. Genom att erbjuda vård utöver ”vård
som ej kan anstå” minskar risken för godtycklighet, diskriminering och det kan även i längden vara ett
bättre utnyttjande av vårdens resurser. I såväl VGR:s rapport ”Asylsökandes vårdkonsumtion i VG
2011-2016 som i flera tidigare rapporter konstateras att: ”vårdbehoven för denna grupp är
otillfredsställda”.
Under de senaste åren har vi sett ett stort antal asylsökande barn som skrivs upp i ålder till 18 år med
tvivelaktiga och rättsosäkra metoder. Vi ser en stor risk med att dessa barn från en dag till en annan
och under pågående behandling vid riskerar att förlora vård och behandling de är i stort behov av,
såvida behandlingen inte bedöms vara ”vård som inte kan anstå”.

I vår region får vi i Vänsterpartiet ibland indikationer på att det finns kunskapsluckor om vilken vård
som asylsökande och tillståndslösa barn och vuxna har rättigheter till. Ett tydligare ställningstagande
från Västa Götalandsregionen skulle vara gynnande för denna utsatta grupp. Flera landsting har redan
fattat beslut om det som motionen föreslår, det tycker vi är jättebra och något Västra
Götalandsregionen bör följa.
Under kommitténs sammanträde idag den 30 november 2017 har även ärende §99 Uppföljning av hur
Västra Götalandsregionen lever upp till synpunkter från FN:s konventionskommittéer redovisats. På
sidan 19 i rapporten ”Ett tydligt ansvar för de mänskliga rättigheterna – Uppföljning av hur Västra
Götalandsregionen lever upp till synpunkter från FN:s konventionskommittéer” lyder texten:
”FN: Begränsad tillgång till hälso- och sjukvård för asylsökande
I granskningen av hur Sverige lever upp till konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter oroas kommittén över att asylsökandes tillgång till hälso- och
sjukvård är begränsad. Kommittén rekommenderar Sverige att vidta åtgärder för att se
till att alla asylsökande får tillgång till tillfredsställande hälso- och sjukvård och
påminner om att hälsorelaterade inrättningar ska vara tillgängliga för alla utan
diskriminering.
En utpekad del av det förebyggande folkhälsoarbetet
I regionfullmäktiges budget för 2017 framgår att en viktig del av det förebyggande
folkhälsoarbetet är riktade insatser mot flyktingar och nyanlända.
Höjd kunskap om migration och hälsa
Västra Götalandsregionen har producerat och finansierat rapporter som berör
asylsökandes hälsa. Under våren 2017 har Västra Götalandsregionen publicerat
rapporten ”Asylsökandes vårdkonsumtion i Västra Götaland 2011-2016”39.
Rapporten syftar till att ge en bild av asylsökandes sjukvårds- och tandvårdskostnader i
Västra Götaland under perioden 2011-2016, som underlag för planering av framtida
hälso- och sjukvård i regionen. Rapporten visar att asylsökande står för en mycket liten
del av den totala hälso- och sjukvårdskonsumtionen i Västra Götalandsregionen, drygt
en procent år 2016. Under hösten 2017 finansierar kommittén för mänskliga
rättigheter en studie om kunskap om rätten till vård för asylsökande och
tillståndslösa, som baseras på en enkätundersökning till studenter på läkarprogrammet
och sjuksköterskeprogrammet. Rapporten kommer bland annat att användas för att
förbättra undervisningen på utbildningarna.”
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag bifall till tjänsteutlåtandet och reserverar mig mot beslutet i
kommittén. Jag finner det anmärkningsvärt att majoriteten i ”VGR:s kommitté för mänskliga
rättigheter” inte beslutat annorlunda och det gör att tankar kring kommitténs varande/icke-varande
väcks. Majoritetens hänvisning till ”att det vore olämpligt att varje landsting hittar på egna regler” är
anmärkningsvärt svagt, VGR har i flera fall gått före såväl nationell lagstiftning som nationella
riktlinjer tidigare och lär göra detta även i framtiden.
För Vänsterpartiet

Jessica Wetterling, Ledamot i VGR:s kommitté för mänskliga rättigheter

