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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll 2 av 2 från Kommittén för mänskliga
rättigheter den 1 december 2016
Tid: 10:00 - 16:00
Plats: Scandic Crown, Göteborg

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)
Kristina Körnung (MP), deltog på sammanträdet kl. 11.00¬–16.00.
Jessica Wetterling (V)
Stig-Olov Tingbratt (C)
Gunilla Lindell (KD)
Ersättare

Patrik Karlsson (M)
Justerare

Peter Legendi (S)
Datum och ort för justering

Den 7 december 2016 i Vänersborg
Underskrifter

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

Nanna Siewertz-Tulinius (L), kl. 10.00–11.00
Övriga närvarande

Viveca Reimers, avdelningschef
Marianne Salén, enhetschef
Maria Winters, kommunikatör,
Maria Engström, kommittésekreterare
Ellen Lageholm, praktikant, kl. 10.00–14.15
Elisabeth Rahmberg, Folkhälsochef, kl. 10.00–10.25
Maria Talja, regionutvecklare, kl. 10.00–10.45
Jesper Svensson, regionutvecklare, kl. 10.00–12.05
Vania Timback, regionutvecklare, kl. 13.00–14.15
Lillemor Holgersson, FUB Föreningen för Barn Unga och Vuxna med
Utvecklingsstörning, kl. 13.10–14.15
May-Louise Överås, FUB Föreningen för Barn Unga och Vuxna med
Utvecklingsstörning kl. 13.10–14.15
Per-Fredrik Andersson, Barncancerfonden Västra, kl. 13.10–14.15
Emily Gunnarsson, Länsföreningen Grunden i Västra Götaland, kl. 13.10–14.15
Mikael Åhman, Länsföreningen Grunden i Västra Götaland, kl. 13.10–14.15
Åsa Olsson, regionutvecklare, kl. 13.10–14.15
Anni Rydberg, regionutvecklare, kl. 14:15–15.00
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Anslag/bevis
Protokoll 2 av 2 är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på
Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i
Vänersborg.
Kommittén för mänskliga rättigheter
Sammanträdesdatum: 2016-12-01
Datum när anslag sätts upp: 2016-12-09
Datum när anslag tas ned: 2017-01-02
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Maria Engström
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 10.25–12.05 och 13.00–14.15
Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12.05–13.00
Uppehåll för gruppmöten kl. 15.00–15.30
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena på föredragningslistan kl. 15.30–16.00
Information

Genomgång av information skedde kl. 10.05–10.25 och 11.50–12.05, se § 79
Workshop kl. 14.15–15.00
Mötet avslutades

Ordföranden önskade kommittén och avdelning mänskliga rättigheter en god jul
och ett gott nytt år. Ordföranden tackade avdelningen för ett gott arbete under året
och gratulerade särskilt till det goda arbetet med planen för mänskliga rättigheter
som nu beslutats i regionfullmäktige.
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Innehållsförteckning
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
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§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79

Justerare:

Justering och förlängning av "Jämställt Västra Götaland 2014 -2017"
Handlingsplan om Jämställd regional tillväxt
Remissvar på betänkandet Kraftsamling mot antiziganism(SOU 2016:44)
Västra Götalandsregionens användning av statsbidraget 2016 kopplat till
finska förvaltningsområdet
Högtidsdagar inom kommittén för mänskliga rättigheters
verksamhetsområde
Redovisning av organisationsbidrag av de organisationer som företräder
person med funktionsnedsättning och patientföreningar 2016
Organisationsbidrag till funktionshinderorganisationer och
patientföreningar kvartal 1, 2017 inför verkställighet av nya beslutade
riktlinjer (RHK 2016-000124)
Publik information om tillgängligheten på vandringslederna
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Information från presidiet
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§ 65
Justering och förlängning av "Jämställt Västra Götaland
2014 -2017"
Diarienummer RHK 2016-00088
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter ställer sig bakom de förslag till
justeringar som presenteras i tjänsteutlåtandet samt lägger till de nya
jämställdhetspolitiska målen om jämställd hälsa och utbildning.
Kommittén för mänskliga rättigheter förslag till regionstyrelsens beslut:
2. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige förlänger strategin Jämställt
Västra Götaland 2014 – 2017 till 2018.
3. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige reviderar strategin Jämställt
Västra Götaland 2014 – 2017 enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet

Strategin ”Jämställt Västra Götaland 2014 – 2017” togs fram under ledning av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Västra Götalandsregionen,
myndigheter, kommuner och idéburen sektor i länet. Västra Götalandsregionen är
delägare till strategin och har varit med och beställt en deltidsutvärdering. Alla de
58 kommuner, myndigheter och ideella organisationer som har anslutit sig till
strategin har fått svara på en enkät om hur arbetet fortskrider och vissa har deltagit
i fokusgruppintervjuer.
Justeringarna av strategin baseras främst på några av utvärderarnas
rekommendationer. Ändringarna innebär att:
- strategin förlängs till 2018
- Västra Götalandsregionen tas bort som processtöd
- tydliggöra att insatserna i strategin är förslag och inte obligatoriska
- tydliggöra att uppföljningarna i strategin är förslag och inte obligatoriska
- vissa uppföljningar, insatser och tips tas bort eller omformuleras
- ta bort Länsstyrelsen som central aktör för insatserna om föräldraskap
- ta bort Västra Götalandsregionen, rättsväsende, högskolor och
universitet, idéburen sektor som centrala aktörer för insatsen om
utbildningsinsatser för särskilt utsatta grupper
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-07

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
1. Kommittén för mänskliga rättigheter ställer sig bakom de förslag till
justeringar som presenteras i tjänsteutlåtandet samt lägger till de nya
jämställdhetspolitiska målen om jämställd hälsa och utbildning.
Kommittén för mänskliga rättigheter förslag till regionstyrelsens beslut:
2. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige förlänger strategin Jämställt
Västra Götaland 2014 – 2017 till 2018.
3. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige reviderar strategin Jämställt
Västra Götaland 2014 – 2017 enligt förslag.
Skickas till

-

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se för beslut

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 66
Handlingsplan om Jämställd regional tillväxt
Diarienummer RHK 2016-00178
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter noterar informationen om
handlingsplanen om jämställd regional tillväxt 2016 – 2018: ”Jämställdhet
gör skillnad 2.0”.
Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har fått uppdraget av Tillväxtverket att ta fram en
handlingsplan för jämställd regional tillväxt för perioden 2016-2018. Syftet med
handlingsplanen är att bidra till mer jämlika och jämställda arbets- och
levnadsvillkor för kvinnor och män i Västra Götaland.
Handlingsplanen utgår från en nuläges- och behovsanalys som gjordes i
samarbete med regionala tillväxt- och utvecklingsaktörer under våren/sommaren
2016. Den innehåller aktiviteter inom tre prioriterade områden:
-

Synliggöra ojämlikhet genom kartläggningar av nuläget
Utbildning – bryta trender i utbildningsval genom normkritik
Främja jämställdhet vid fördelning av regionala utvecklingsmedel

Genomförandet kommer att ske inom ramen för ett partnerskap som bygger på ett
samverkansavtal med kommunalförbund, Länsstyrelsen, regionala resurscentra
och Västra Götalandsregionen.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-07

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 67
Remissvar på betänkandet Kraftsamling mot antiziganism
(SOU 2016:44)
Diarienummer RHK 2016-00152
Se protokoll 1 av 2 från kommittén för mänskliga rättigheter den 1 december
2016.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

10 (21)

Protokoll 2 av 2 från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2016-12-01

§ 68
Västra Götalandsregionens användning av statsbidraget
2016 kopplat till finska förvaltningsområdet
Diarienummer RHK 2016-00153
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att betala 100 tkr till
Sverigefinska Riksförbundet Västra Götaland distrikt för administration,
process- och handledarstöd för kulturlotsen FIN I VÄST.
2. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att betala 150 tkr till
Sverigefinska Riksförbundet Västra Götaland distrikt för att inom ramen
för kulturlotsen FIN I VÄST arbeta för att revitalisera och synliggöra det
finska språket.
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 användes till process- och mentorstöd och för uppstart av
kulturlotsverksamheten inom det sverigefinska förenings- och organisationslivet.
Sedan 1 april 2016 finns det en kulturlotsfunktion på plats bestående av tre
personer anställda av Sverigefinska riksförbundet Västra Götaland distrikt.
Kulturlotsfunktionen går under namnet FIN I VÄST och har som övergripande
mål att skapa nätverk, kulturevenemang och synlighet för barn, unga och unga
vuxna samt barnfamiljer med finsk bakgrund. Utöver kommittén för mänskliga
rättigheter har även kulturnämnden, Trollhättans kommun och Uddevalla
kommun varit med och finansierat FIN I VÄST år 2016. För att synliggöra och
revitalisera det finska språket i Västra Götaland föreslås att 2016 års statsbidrag
används till att stödja och utveckla FIN I VÄST:s arbete med att synliggöra och
vitalisera det finska språket. Stödet gör det möjligt att förstärka arbetet med
språkpaket som delas ut till barn och nyblivna föräldrar samt att synliggöra det
finska språket i kommuner och i regionen.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-14

Skickas till

-

Sverigefinska riksförbundet Västra Götaland distrikt,
lgpiiri@axevalla.fhsk.se
Kulturlotsfunktionen FIN I VÄST, info@finivast.se
Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se, för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 69
Högtidsdagar inom kommittén för mänskliga rättigheters
verksamhetsområde
Diarienummer RHK 2016-00191
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att uppmärksamma
Samefolketsdag, Sverigefinnarnas dag, Internationella Romadagen,
Resanderomersdag, Samling för demokrati och Tornedalingarnas dag.
2. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att uppmärksamma
Teckenspråkets dag och Internationella Funktionhindersdagen.
Sammanfattning av ärendet

Inom kommittén för mänskliga rättigheters olika verksamhetsområden finns det
många olika högtidsdagar. Inom funktionshinderområdet finns det bland annat
Teckenspråkets dag och Internationella Funktionshindersdagen. Bland de fem
nationella minoriteterna firas Samefolkens dag, Sverigefinnarnas dag,
Internationella Romadagen samt Resanderomers dag. Dagarna uppmärksammas
som en del i att stärka de mänskliga rättigheterna för individer med
funktionsnedsättning och för individer som tillhör någon av de nationella
minoriteterna. Utöver dessa dagar finns även en internationell minnesdag över
förintelsens offer. I Västra Götaland arrangeras varje år en Samling för demokrati.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-21

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att uppmärksamma
Samefolketsdag, Sverigefinnarnas dag, Internationella Romadagen,
Resanderomersdag, Samling för demokrati och Tornedalingarnas dag.
2. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att uppmärksamma
Teckenspråkets dag och Internationella Funktionhindersdagen.
Skickas till

-

Samrådet för funktionhindersfrågor via asa.olsson@vgregion.se
Samrådet för nationella minoriteter via jesper.svensson@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

12 (21)

Protokoll 2 av 2 från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2016-12-01

§ 70
Redovisning av organisationsbidrag av de organisationer
som företräder person med funktionsnedsättning och
patientföreningar 2016
Diarienummer RHK 2016-00150
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter noterar redovisning av
organisationsbidrag till de organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning och patientföreningar 2016.
Sammanfattning av ärendet

Denna redovisning är ett komplement till ordinarie uppföljning av de organisationer som
företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar som erhåller regionalt
organisationsbidrag. Fyra organisationer har valts ut och bjudits in till kommitténs
sammanträde för att muntligt redovisa om deras verksamhet och användning av
organisationsbidrag. Denna redovisning grundar sig på nedanstående tre frågor.
1. Vilka är de tre viktigaste insatser ni gjort under året?
2. Vilket stöd/service får era medlemmar från er?
3. Vilka insatser är viktigast att få stöd för nästa år?
Organisation

Medlemmars antal
2015

Bidrag 2016

För barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning – FUB Västra
Götalands län
Barncancerfonden Västra Sverige

4 838

583 084 kr

932

58 628 kr

Länsförening Grunden i Västra Götaland

471

20 000 kr

Unga reumatiker region Väst

388

27 448 kr

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-04

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 71
Organisationsbidrag till funktionshinderorganisationer och
patientföreningar kvartal 1, 2017 inför verkställighet av nya
beslutade riktlinjer (RHK 2016-000124)
Diarienummer RHK 2016-00177
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter godkänner förslaget till utbetalning
av organisationsbidrag till funktionshinderorganisationer och
patientföreningar kvartal 1, 2017 (enligt bilaga 1).
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter delar varje år ut bidrag till organisationer som
företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar. För ansökan
2017 har kommittén antagit nya riktlinjer (RHK 2016–00124), med tillhörande
övergångslösning för 2017 och 2018. Då ansökningsförfarandet för 2017 blir
tidsmässigt förskjutet i förhållande till idag gällande rutin, avser kommittén göra en
kvartalsutbetalning för första kvartalet 2017.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-07

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 72
Publik information om tillgängligheten på vandringslederna
Diarienummer RHK 2016-00181
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att ge avdelningschef
mänskliga rättigheter i uppdrag att ta kontakt med ansvarig tjänsteperson
på Västkuststiftelsen angående publik information om tillgängligheten på
vandringslederna.
Sammanfattning av ärendet

Samrådet för funktionshindersfrågor har ett flertal gånger lyft frågan om varför
Västkuststiftelsen inte informerar invånarna om tillgängligheten på sina
vandringsleder i Tillgänglighetsdatabasen (TD).
Kommittén för mänskliga rättigheter vill därför uppmärksamma Västkuststiftelsen
att möta upp önskan från samrådet för funktionshindersfrågor att informera om
den fysiska tillgängligheten på vandringslederna i TD. Kommittén erbjuder även
stöd med att inventera med hjälp av TD-inventerarna inom ungdomssatsningen.
På kommitténs sammanträde den 20 oktober 2016, § 62, beslutade kommittén att
ge avdelningen i uppdrag att ta fram förslag på skrivelse till regionstyrelsen
angående publik information till allmänheten angående tillgängligheten på
vandringslederna. Med beslut på kommitténs sammanträde den 1 december 2016.
På presidiemötet den 17 november 2016 togs beslut att istället för skrivning till
regionstyrelsen ge avdelningschef i uppdrag att ta kontakt med ansvarig
tjänsteperson för Västkuststiftelsen.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-21

Skickas till

-

Avdelningschef mänskliga rättigheter, viveca.reimers@vgregion.se för
verkställande

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 73
Möjligheten för döva personer att lämna blod
Diarienummer RHK 2016-00151
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar 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.
Sammanfattning av ärendet

Frågan om vilka krav som ställs för att en döv person ska få lämna blod togs upp
på ett samråd med funktionshindersrörelsen den 11 februari 2016.
Kommittén gav i samband med detta avdelning mänskliga rättigheter uppdrag att
se över vilka rutiner som gäller inom VGR. Genomlysningen visade på att för de
13 blodcentraler, som är registrerade inom Västra Götaland på Geblod.nu, uppgav
samtliga utom en att personer som är döva och för övrigt uppfyller alla krav kan
lämna blod och då kommunicera med hjälp av en auktoriserad teckenspråkstolk.
Den blodcentral som inte tillåter döva att lämna blod finns på Alingsås lasarett.
Anledningen var att det är en säkerhet för givaren, vid händelse att hen mår dåligt
under givningen och att det då behövs en snabb och klar kommunikation mellan
personal och givare.
På kommitténs sammanträde den 20 oktober 2016, § 62, beslutade kommittén att
ge avdelningen i uppdrag att ta fram förslag på skrivelse till regionstyrelsen
angående blodgivning för döva med beslut på kommitténs sammanträde 1
december 2016. På presidiemötet den 17 november 2016 togs beslut att istället för
skrivning till regionstyrelsen ge avdelningschef i 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.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-21

Skickas till



Avdelningschef mänskliga rättigheter, viveca.reimers@vgregion.se för
verkställande

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 74
Information från presidiet
Beslut

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

Informationer om organisationsbidrag
Presidiet har haft möten med representanter för ett antal organisationer med
anledning av de nya riktlinjerna för organisationsbidrag. Kommittén fick kritik för
kravet på att organisationerna ska samordna sig innan ansökan. Detta eftersom
organisationerna inte har någon personal som kan administrera samordningen. De
organisationer som inte själva klarar att administrera samordning kan skicka in
sina egna ansökningar. Avdelning mänskliga rättigheter kommer att bistå med
samordningen.
Träff med personalutskottet den 7 december
Presidiet har bjudits till personalutskottet för att informera om arbetsgivaransvar
kopplat till CEMR-planen samt om MR-planen.
Träff med revisionen den 7 december
Revisionen vill bland annat diskutera MR-planen och kommitténs mål och
styrning.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 75
Information från ledamöter
Beslut

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

Den 27 oktober 2016 medverkade Gunilla Lindell och Jessica Wetterling på en
utbildningsdag med workshop för politiker i Ale, Kungälv, Västra hälso- och
sjukvårdsnämnden och politiska referensgruppen Västra Götalandsregionen. Man
diskuterade bland annat vad som är sociala investeringar och vad målet med
arbetet med sociala investeringar är.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 76
Återkoppling från samråden
Beslut

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

Information från samrådet för nationella minoriteter.
Vid det senaste samrådsmötet medverkade bland annat Länsstyrelsen och ett par
ledamöter från kulturnämnden.
Information från samrådet för jämställdhet och HBTQ
Samrådet hade bland annat medverkan från kunskapscentrum för psykisk ohälsa
och kompetenscentrum om våld i nära relationer. Man diskuterade bland annat
hur man frågar om våld i nära relationer.
Samrådet påbörjade en diskussion kring hur man ska bjuda in till samrådsmöten
för att verkligen skapa dialog mellan de inbjudna och samrådets medlemmar.
Information från samrådet för mänskliga rättigheter
Samrådets två nya medlemmar medverkade för första gången. Man diskuterade
bland annat tillgänglighet i nya Regionens hus (vita huset). Ett tips till samrådet
för funktionshindersfrågor är att bjuda in för dialog om nya regionens hus vid
kommande möte.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 77
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.

Arkivorganisation - Kommittén för mänskliga rättigheter
Diarienummer RHK 2016-00029

2.

Deltagande i kurser, konferenser med mera 2016-11-16
Diarienummer RHK 2016-00069

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 78
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.

Beslut RF§171-2016 Policy för inköp, protokollsutdrag
Diarienummer RHK 2016-00174

2.

Ny komplettering, tidigare saknade datum för fastställande
Riktlinjer inköp - beslutad
Diarienummer RHK 2016-00174

3.

Kallelse regionala pensionärsrådet 4 nov 2016 ny version
Diarienummer RHK 2016-00071

4.

RF§172-2016 Beslut om miljöplan för Västra Götalandsregionens
verksamheter 2017 - 2020
Diarienummer RHK 2016-00142

5.

Miljöplan 2017-2020 antagen av regionfullmäktige 2016-10-10 –
11
Diarienummer RHK 2016-00142

6.

Anteckning samråd jämställdhet och hbtq 2016-09-14
Diarienummer RHK 2016-00148

7.

Minnesanteckningar Samråd ålder 2016-09-14
Diarienummer RHK 2016-00147

8.

Minnesanteckningar samråd för mänskliga rättigheter 20160908
Diarienummer RHK 2016-00192

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 79
Information


MR-planen



Fullföljda studier



Dialogforum hålls den 7 februari i Skövde.



Tvärsamråd hålls den 18 maj.



Enkät klarspråk, skickas ut till kommittén efter sammanträdet



Kostnad för Koncernkontoret. Beslutsärende vid nästa sammanträde.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

