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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från Kommittén för mänskliga
rättigheter den 2 mars 2017
Tid: 10:00–15:30
Plats: Uddevalla Sjukhus, lokal Musslan

Närvarande
Beslutande

Kristina Grapenholm, ordförande (L)
Peter Legendi, vice ordförande (S)
Malva Ahlstedt (S) ersätter Rasha Riad Sandén (S)
Bosse Parbring (MP) ersätter Mussa Selim (S)
Lars Åke Carlsson (M)
Kristina Körnung (MP)
Jessica Wetterling (V)
Stig-Olov Tingbratt (C)
Gunilla Lindell (KD)
Ersättare

Nicola Hesslén (M)
Justerare

Peter Legendi (S)
Datum och ort för justering

Den 23 mars i Göteborg
Underskrifter

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

Protokoll från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-03-02

Politiska sekreterare

Karolina Roughton (S)
Övriga närvarande

Anjelica Hammersjö, regionutvecklare, kl. 10.00–12.00
Anna Jakobsson, regionutvecklare, kl. 10.00–12.00
Camilla Salén, regionutvecklare, kl. 11.20–12.00 och 14.00–15.30
Emma Broberg, regionutvecklare, kl. 10.00–12.00
Ester Persson, praktikant hos regionstyrelsen
Inge Johansson, projektledare Västfastigheter, kl. 14.00–15.30
James Brushwood, TD assistent mänskliga rättigheter, kl. 14.00–15.30
Jesper Svensson, regionutvecklare, kl. 10.00–12.00
Jonas Andersson, TD assistent mänskliga rättigheter, kl. 14.00–15.30
Jonathan Andersson, TD assistent mänskliga rättigheter, kl. 14.00–15.30
Karin Engdahl, regionråd (S)
Linnéa Björk, regionutvecklare, kl. 11.20–15.30
Maja Falck, praktikant hos avdelning mänskliga rättigheter, kl. 10.00–12.00
Maria Engström, kommittésekreterare
Maria Talja, regionutvecklare, kl. 10.00–12.00
Maria Winther, kommunikatör
Marianne Salén, enhetschef
Stéphanie Askengren, TD assistent mänskliga rättigheter, kl. 14.00–15.30
Tim Andersson, TD assistent mänskliga rättigheter, kl. 14.00–15.30
Viveca Reimers, avdelningschef
Åsa Kågeson, regionutvecklare
Åsa Olsson, regionutvecklare, kl. 10.00–11.10 och 14.00–15.30
Åsa Rydin Svenberg, regionutvecklare, kl. 11.20–11.40
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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: 2017-03-02
Datum när anslag sätts upp: 2017-03-24
Datum när anslag tas ned: 2017-04-17
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
Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12.00–13.00
Uppehåll för gruppmöten kl. 13.00–13.40
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena på föredragningslistan kl. 13.40–14.00
Information

Genomgång av information skedde kl. 14.00–15.30, se § 29
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§ 16
Fördelning av verksamhetsbidrag 2017 till föreningar som
arbetar för nationella minoriteters, hbtq-personers eller
barns rättigheter
Diarienummer RHK 2017-00133
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter återremitterar ärendet för att
avdelningen, tillsammans med presidiet, ska tydliggöra bedömningen i
beredningen av bidrag.
Sammanfattning av ärendet

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

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-02-15

•

Bilaga 1 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag

•

Bilaga 2 bedömning av verksamhetsbidrag

•

Bilaga 3 E-post adresslista för information om beslut

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
1. Kommittén för mänskliga rättigheter återremitterar ärendet för att
avdelningen, tillsammans med presidiet, ska tydliggöra bedömningen i
beredningen av bidrag.
Skickas till

•

Samtliga mottagare angivna i bilaga 3, e-post adresslista för information
om beslut.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 17
Verksamhetsbidrag till paraplyorganisationer kvartal 1,
2017 inför verkställighet av nya beslutade riktlinjer (RHK
2016-00123)
Diarienummer RHK 2017-00129
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter godkänner förslaget till utbetalning
av verksamhetsbidrag till paraplyorganisationer inom
funktionshinderområdet, kvartal 1, 2017.
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter delar varje år ut bidrag till
paraplyorganisationerna inom funktionshinderområdet. För ansökan 2017 har
kommittén antagit nya riktlinjer (RHK 2016–00123) där paraplyorganisationerna
erhåller verksamhetsbidrag. Då ansökningsförfarandet för 2017 blir tidsmässigt
förskjutet med planerat beslut om verksamhetsbidrag kvartal två, föreslås
kommittén att göra en kvartalsutbetalning för första kvartalet 2017 utifrån erhållet
bidrag 2016.
Förslag:
Paraplyorganisationer

Bidrag 2016

Kvartal 1, 2017

HSO Västra Götaland

1 320 000 kr

330 000 kr

HSO Skaraborg

416 842 kr

105 000 kr

NSPH i G

463 158 kr

115 000 kr

Förkortningar:
Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO)
Nationell Samverkan för psykisk hälsa i Göteborg (NSPH i G)
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-02-15

Skickas till

•

Ekonomiavdelning, Calle Blomberg calle.blomberg@vgregion.se, för
genomförande.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 18
Projektbidrag för att stärka mänskliga rättigheter 2017
Diarienummer RHK 2017-00119
Beslut

Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar följande:
1. Refugees Welcome Sweden tilldelas 438 000 kr för att genomföra
projektet ”Välkommen-Hem”
2. Studieförbundet Vuxenskolan och FUB Västra Götaland tilldelas 107 000
kr för projektet ”Egenmakt”
3. KFUK KFUM tilldelas 255 000 kr för att genomföra projektet ”Forum
Repris ”
4. SMFR region väst tilldelas 250 000 kr för att genomföra projektet ”MR –
Organisera, Engagera och Aktivera 2 – Makt, inflytande och påverkan”
5. Ansökan om projektbidrag från Frälsningsarméns kår i Alingsås för
projektet ”Alternativ till tiggeri – en väg till jobb” återremitteras med
motiveringen att det saknas information i ärendet om hur uppgiften ska
uppnås, hur validering av kunskap ska kunna utföras och av vem.
6. Ansökan om projektbidrag om 50 000 kr till Öckerö Pride för projektet
”Öckerö Kultur- och Pridefestival” avslås.
Reservationer

Jessica Wetterling (V), Peter Legendi (S) och Malva Ahlstedt (S) reserverade sig
mot beslutet om avslag på ansökan om projektbidrag från Öckerö Pride, punkt 6.
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter utlyser årligen projektbidrag för att stödja
föreningars arbete med mänskliga rättigheter. Ansökningsperioden för
projektbidrag 2017 har varit 1 november – 4 december 2016. Det har kommit in
19 ansökningar som sammanlagt har sökt 4 557 243 kronor. För projektåret 2017
finns 1 300 000 kronor att fördela. Förslag till beslut omfattar 1 300 000 kronor.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-02-15

•

Bilaga 1. Beredning av projektansökningar 2017

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande
Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar följande:
1. Refugees Welcome Sweden tilldelas 438 000 kr för att genomföra
projektet ”Välkommen-Hem”
2. Studieförbundet Vuxenskolan och FUB Västra Götaland tilldelas 107 000
kr för projektet ”Egenmakt”

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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3. KFUK KFUM tilldelas 255 000 kr för att genomföra projektet ”Forum
Repris ”
4. SMFR region väst tilldelas 250 000 kr för att genomföra projektet ”MR –
Organisera, Engagera och Aktivera 2 – Makt, inflytande och påverkan”
5. Frälsningsarméns kår i Alingsås tilldelas 200 000 kr för projektet
”Alternativ till tiggeri – en väg till jobb”
6. Ansökan om projektbidrag om 50 000 kr till Öckerö Pride för projektet
”Öckerö Kultur- och Pridefestival” avslås.
Vice ordförande för S-gruppen
1. Refugees Welcome Sweden tilldelas 438 000 kr för att genomföra
projektet ”Välkommen-Hem”
2. Studieförbundet Vuxenskolan och FUB Västra Götaland tilldelas 107 000
kr för projektet ”Egenmakt”
3. KFUK KFUM tilldelas 255 000 kr för att genomföra projektet ”Forum
Repris ”
4. SMFR region väst tilldelas 250 000 kr för att genomföra projektet ”MR –
Organisera, Engagera och Aktivera 2 – Makt, inflytande och påverkan”
5. Ansökan om projektbidrag från Frälsningsarméns kår i Alingsås för
projektet ”Alternativ till tiggeri – en väg till jobb” återremitteras med
motiveringen att det saknas information i ärendet om hur uppgiften ska
uppnås, hur validering av kunskap ska kunna utföras och av vem.
6. Öckerö Pride tilldelas 50 000 kr för projektet ”Öckerö Kultur- och Pridefestival”
Beslutsgång

Ordförande finner att kommittén bifaller yrkanden från ordförande och vice
ordförande om att bevilja medel enligt punkt 1-4.
Ordförande ställer yrkande om återremiss av punkt 5, från vice ordförande för Sgruppen mot eget yrkande om att ärendet ska avgöras idag och finner att
kommittén bifaller vice ordförandes yrkande om återremiss.
Ordförande ställer vice ordförandes yrkande om bifall avseende punkt 6 mot sitt
eget yrkande om avslag och finner att kommittén bifaller ordförandes yrkande om
avslag.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 19
Utlysning av uppdragsforskning 2017
Diarienummer RHK 2017-00128
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter utlyser 600 000 kronor för
uppdragsforskning med inriktningen ”Hantering av dilemman i
vårdsituationer utifrån de mänskliga rättigheterna”
2. Kommittén för mänskliga rättigheter utlyser 600 000 kronor för
uppdragsforskning med inriktningen ”Hbtq-personers upplevelser av
bemötandet inom hbtq-diplomerade verksamheter”
3. Avdelning mänskliga rättigheter får uppdraget att formulera och utlysa
forskningsuppdrag i enlighet med dessa inriktningar
4. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar om tilldelning av
forskningsmedel på sammanträdet den 15 juni 2017
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter har uppdraget att stärka ett systematiskt
arbete med mänskliga rättigheter, bevaka och uppmärksamma de mänskliga
rättigheterna som förutsättning för en demokratisk samhällsutveckling och att
följa upp hur de mänskliga rättigheterna beaktas i Västra Götalandsregionens
verksamheter 1. Som en del av detta arbetar kommittén med uppdragsforskning.
Alla forskningsprojekt som finansieras av kommittén ska bidra med ny kunskap
och/eller nya perspektiv inom något av Västra Götalandsregionens
verksamhetsområden. Syftet är att kunskapen ska återföras i form av förbättrade
beslutsunderlag och, i förlängningen, en verksamhet som i högre grad främjar,
respekterar, skyddar och uppfyller de mänskliga rättigheterna 2.
Avdelning mänskliga rättigheter föreslår att kommittén utlyser två
forskningsprojekt: ett projekt om hantering av rättighetskonflikter och ett projekt
om hbtq-personers upplevelser av bemötandet inom hbtq-diplomerade
verksamheter. Förslagen utgår från de förslag till forskningsinriktningar som
tagits fram i samråd med civilsamhället 2012-2014. Att följa upp upplevelser av
bemötandet inom hbtq-diplomerade verksamheter är även en åtgärd i ”För varje
människa – handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i
Västra Götalandsregionen 2017-2020”.

1

Reglemente för Västra Götalandsregionens kommitté för mänskliga rättigheter, Antaget av
regionfullmäktige den 24 november 2015, § 204
2
Riktlinjer för uppdragsforskning 2015-2018, beslutade av kommittén för mänskliga rättigheter
den 19 september 2014, dnr RHK 00058-2014-1
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-02-23

•

Bilaga Riktlinjer för uppdragsforskning 2015-2018 dnr RHK 00058-2014

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande
1. Kommittén för mänskliga rättigheter utlyser 600 000 kronor för
uppdragsforskning med inriktningen ”Hantering av dilemman i
vårdsituationer utifrån de mänskliga rättigheterna”
2. Kommittén för mänskliga rättigheter utlyser 600 000 kronor för
uppdragsforskning med inriktningen ”Hbtq-personers upplevelser av
bemötandet inom hbtq-diplomerade verksamheter”
3. Avdelning mänskliga rättigheter får uppdraget att formulera och utlysa
forskningsuppdrag i enlighet med dessa inriktningar
4. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar om tilldelning av
forskningsmedel på sammanträdet den 15 juni 2017

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 20
Yttrande över motion om icke-religiösa andaktslokaler på
sjukhusen (V)
Diarienummer RHK 2017-00012
Beslut

Kommittén för mänskliga rättigheter föreslår regionstyrelsen att föreslå
regionfullmäktige att:
1. bifalla motionen från (V) om icke-religiösa andaktslokaler på sjukhusen
och tillsätta en utredning för att se hur nuvarande sjukhuskyrkor kan
förändras till religiöst neutrala stilla rum för patienter, deras närstående
och medarbetare på Västra Götalandsregionens sjukhus.
2. utredningen får i uppdrag att säkerställa att de stilla rummen och deras
närmiljö utformas med utgångspunkt i människans värdighet, jämställdhet
och jämlikhet, med delaktighet från civilsamhället, med god fysisk
tillgänglighet och med hänsyn till barnets mänskliga rättigheter.
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter har ombetts svara på en motion till
regionfullmäktige ”Dags för ickereligiösa andaktslokaler på sjukhusen” (V)
diarienummer RS 2016-07285. Motionärerna föreslår andaktslokalerna på Västra
Götalandsregionens sjukhus ska vara lika välkomnande för alla som behöver en
plats för andakt, stillhet eller reflektion där alla känner välkomna oavsett tro eller
icke-tro. De föreslår att de religiösa symbolerna ska tas bort från rummen och att
olika religioner ska kunna ha tillgång till ”sina religiösa symboler eller tillbehör” i
exempelvis ett skåp i lokalen.
Avdelning mänskliga rättigheter föreslår att kommittén för mänskliga rättigheter
ställer sig positiva till motionens intentioner som ligger väl i linje med
religionsfriheten och diskrimineringsskyddet som den slås fast i flera
konventioner och i diskrimineringslagen. Avdelningen föreslår också att hellre
beskriva andaktslokalerna som religiöst neutrala än icke-religiösa och föreslår
alternativa mer neutrala benämningar, som stilla rum eller andrum. Avdelningen
föreslår vidare att kommittén påpekar vikten av att arbetsprocesserna för att
utforma andaktslokalerna är människorättsbaserade; att lokalerna utformas och
placeras med utgångspunkt i människans värdighet, jämställdhet och jämlikhet,
med delaktighet från civilsamhället, med god fysisk tillgänglighet och med
hänsyn till barnets mänskliga rättigheter.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-02-08

•

Bilaga Yttrande över motion om icke-religiösa andaktslokaler på
sjukhusen

•

Bilaga Remiss Motion om icke-religiösa andaktslokaler på sjukhusen RS
2016-072852 motionssvaret senast 2017-04-30

Skickas till

•

regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 21
Svar på HRF:s önskemål om hörseltest för alla över 67 år
Diarienummer RHK 2017-00011
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter antecknar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Skrivelse från HRF – Hörselskadades distrikt i Västra Götaland, till
kommittén för mänskliga rättigheter.

Under 2017 kommer HRF särskilt att driva frågan om en allmän hörselscreening
för personer över 67 år, så att en optimal hörselrehabilitering kan säkerställas för
att minska riskerna för kognitiv svikt och demens.
De skriver bland annat, att enligt de senaste rönen inom kognitionsforskningen
har man upptäckt ett klart oroande samband mellan hörselnedsättning och
sviktande kognitiv förmåga. De önskar kommittén för mänskliga rättigheters stöd
i sitt fortsatta arbete.
Slutsatser:

Kommittén för mänskliga rättigheter har i uppdrag att samordna Västra
Götalandsregionens strategiska arbete för att stärka de mänskliga rättigheterna
och har regionstyrelsens uppdrag att uppmärksamma brister som till exempel
diskriminering inom organisationen.
En god vård vid en eventuell hörselnedsättning är viktig för att personer ska
kunna få rätten till bästa möjliga hälsa tillgodosedd. Precis som all annan vård ska
också denna vård ske utan någon form av diskriminering. Kommittén för
mänskliga rättigheter kan utifrån rådande forskning och beprövad erfarenhet inte
motivera att en allmän hörselscreening från 67 år, på ett tydligt sätt skulle stärka
människors rätt till bästa möjliga hälsa eller frihet från diskriminering. I Västra
Götaland kan personer, både över och under 67 år, vid behov få sin hörsel testad
av en audionom inom Västra Götalandsregionen. En hörselnedsättning kan ha
många olika orsaker och patienten bör därför undersökas av läkare på
vårdcentralen som sedan vid behov skriver en remiss för vidare utredning. Det är
också möjligt att skapa en egenremiss i 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Eftersom alla redan idag har möjlighet att få en hörseltest vid behov så kan
kommittén för mänskliga rättigheter inte påvisa brister i organisationen såsom
diskriminering eller att personers rättigheter systematiskt inte tillgodoses.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-02-06

•

Bilaga Svar på skrivelse om hörselscreening för alla över 67 år

Skickas till

•

Bo Strandqvist HRF Västra Götaland
bc.strandqvist@gmail.com

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 22
Uppföljning av TD ungdomsprojekt 2015-2016
Diarienummer RHK 2017-00132
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter noterar informationen om
”Uppföljning av TD ungdomsprojekt 2015-2016”.
Sammanfattning av ärendet

En uppföljning av TD ungdomsprojekt har genomförts av enheten samhällsanalys.
TD ungdomsprojekt startade 2013 och riktar sig till unga mellan 20-25 år som
varit arbetssökande längre än 6 månader. Projektet möjliggör en tillfällig
anställning på Västra Götalandsregionens TD-enhet och är ett samarbete mellan
Personalutskottet, koncernstab HR och avdelning mänskliga rättigheter. TD
ungdomsprojekt ingår som en del av Västra Götalandsregionens
arbetsmarknadsinsatser med samlingsnamnet PILA: Praktik – Introduktion –
Lärande – Arbete.
Det ena perspektivet i uppföljningen handlar om deltagarnas upplevelser av
projektet och huruvida det påverkat dem i deras yrkesmässiga och personliga
utveckling. Det andra perspektivet innefattar insatsens betydelse för VGR, med
fokus på rollen som arbetsgivare och kommande rekryteringsbehov.
Uppföljningen genomfördes hösten 2016 och baseras till största delen på
intervjuer, dels med ungdomar som varit anställda i projektet under 2015, dels
med tjänstepersoner inom VGR som på ett eller annat sätt arbetar med TD
ungdomsprojekt eller arbetsmarknadsinsatser i stort.
Uppföljningen finns även tillgänglig på: www.vgregion.se/regionutveckling/rapporter
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-02-08

•

Bilaga Rapport TD ungdomsprojekt

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-03-02

§ 23
Information från presidiet
Beslut

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

Med anledning av skrivelser från SRF Bohus län, SRF Skaraborg och SRF
Älvsborg träffade presidiet regionstyrelsen den 7 mars och informerade om
bakgrunden till och innebörden av kommitténs beslut om nya regler
föreningsbidrag (organisationsbidrag). Regionstyrelsens presidium har därefter
svarat på skrivelse från SRF Bohus län, SRF Skaraborg och SRF Älvsborg samt
hänvisat dem till avdelning mänskliga rättigheter, avdelningschef Viveca
Reimers, vid eventuella ytterligare frågor.
Vid presidiets gemensamma möte med patientnämndernas presidier presenterade
Annelie Sundler sin forskningsrapport: ”Mänskliga rättigheter och rätten till hälsa
– en analys av anmälningar till patientnämnderna i Västra Götaland”.
Patientnämnderna fick också information om att kommittén beslutat att finansiera
en fördjupningsstudie om anmälningar till patientnämnden med fokus på patienter
med psykisk ohälsa. Patientnämndernas presidier var positiva både till rapporten
och till beskedet om den fortsatta studien
Ordförande har träffat Göteborgs universitet och Göteborgs stad angående
tankarna på att bilda ett nationellt institut för mänskliga rättigheter. Det har inte
kommit något betänkande som tidigare planerats utan istället ett uppdrag som ska
se på fördelar med att slå ihop ett nationellt institut för mänskliga rättigheter med
JO.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-03-02

§ 24
Information från ledamöter
Beslut

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

Konferens om fullföljda studier ”På väg - med gemensam kraft!” den 27 februari:
Kristina Grapenholm, Gunilla Lindell och Jessica Wetterling deltog på
konferensen. Konferensen presenterar kunskapsunderlag om skolresultatens
utveckling i Västra Götaland vad som kan och bör göras inom olika
nyckelområden. God uppslutning från kommunerna och i det närmaste fullsatt.
Översyn och analys av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk: I
september tillsatte regeringen en särskild utredare (2016:73) som ska göra en
översyn och analys av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Utredaren, Lennart Rhodin, ska redovisa uppdraget den 15 juni 2017. Den 21
februari hölls ett möte i Göteborg mellan Lennart Rohdin och samordnarna i
förvaltningskommunerna. Lennart träffade också tjänstemän och förtroendevalda
med engagemang i den nationella minoritetspolitiken. Mötet var en del i att samla
in fakta från civilsamhället och kommunerna. Jessica Wetterling deltog
tillsammans med Viveca Reimers och Jesper Svensson från avdelning mänskliga
rättigheter.
Möte med barnombudsmannen: Lars Åke Carlsson representerade Västra
Götalandsregionen på ett möte med barnombudsmannen. Barnombudsmannen
hade bjudit in till diskussion för att få veta vilket stöd landstingen och regionerna
behöver för att komma vidare med sitt arbete med barnrättsfrågorna.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-03-02

§ 25
Information från samråden
Beslut

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

Samråd ålder har nästa samrådsmöte den 10 mars. Mycket av diskussionerna just
nu handlar om barnkonventionen blir svensk lag.
Samråd hbtq kommer att ägna två timmar vid nästa samrådsmöte åt att prata
spelregler. En av samrådets ledamöter kommer att leda samtalet/workshopen.
Samråd funktionshinder har nyligen haft möte. Fokus var den
bemötandeutbildning som just nu arbetas fram. Vid nästa möte kommer man att
arbeta mycket med Västtrafik och bland annat diskutera Hela resan och
Ledsagarkort på Västtrafik.
Från samråd funktionshinder lyfte man frågan om ersättningsregler för de som
ingår i olika brukarråd. Reglerna varierar både beroende på vilken nämnd man
möter men också på var man som deltagare kommer ifrån (olika för
pensionärsorganisation och patient- och brukarföreningar).
Ordförande uppmanade kommitténs ledamöter att kontakta sina partikamrater i
arvodesberedningen för att på det sättet aktualisera frågan där den ska hanteras.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-03-02

§ 26
Information från förvaltningen
Beslut

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

Foldern ”För varje människa - En kort presentation av handlingsplanen för det
systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 20172020” delades ut till kommittén för spridning. Ett längre presentationsmaterial
samt webbsida färdigställs inom kort.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-03-02

§ 27
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,
ordförande 2017-02-03
Diarienummer RHK 2017-00030

2.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera,
ordförande 2017-02-10
Diarienummer RHK 2017-00030

3.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera, vice
ordförande 2017-02-10
Diarienummer RHK 2017-00030

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-03-02

§ 28
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 - § 7 2017-01-31 RF, Handlingsplan för fullföljda
studier
Diarienummer RHK 2017-00018

2.

Protokollsutdrag - § 5 2017-02-07 regionstyrelsen,
Kriskommunikationsplan för Västra Götalandsregionen
Diarienummer RHK 2017-00151

3.

Protokollsutdrag - § 25 2017-02 regionstyrelsen, Översyn av Västra
Götalandsregionens politiska organisation inför mandatperioden
2019-2022 – Uppdragshandling, för kännedom
Diarienummer RHK 2017-00153

4.

Protokollsutdrag från västra hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde 3 februari 2017 - Val av ledamot att representera västra
hälso- och sjukvårdsnämnd
Diarienummer RHK 2017-00145

5.

Protokollsutdrag från norra hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde den 2 februari 2017 - Utse ledamot till politisk
referensgrupp till social
Diarienummer RHK 2017-00146

6.

Implementering av inköpspolicy
Diarienummer RHK 2017-00152

7.

Kallelser och bilagor till regionala pensionärsrådets möte 2017-02-10
Diarienummer RHK 2017-00138

8.

Fråga till regionstyrelsen om möte från synskadades riksförbund
Diarienummer RHK 2017-00025

9.

Skrivelse om bidrag till föreningar för handikapp/funktionshinder
Diarienummer RHK 2016-00280

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-03-02

§ 29
Information
•

Tillgänglighetsdatabasen och enkelt avhjälpta hinder. Presentation och
rundvandring på Uddevalla sjukhus.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

