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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: 2016-10-20
Datum när anslag sätts upp: 2016-11-01
Datum när anslag tas ned: 2016-11-24
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Maria Engström
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 10.20–13.35
Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12.10–13.00
Uppehåll för gruppmöten kl. 14.00–14.50
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena på föredragningslistan kl. 14.50–15.40
Information

Genomgång av information skedde kl. 10.10–10.20 och 13.35–14.00, se § 64.
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Nya riktlinjer för Västra Götalandsregionens kommitté för mänskliga
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§ 51
Detaljbudget 2017 för kommittén för mänskliga rättigheter
Diarienummer RHK 2016-00135
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter fastställer detaljbudget 2017 och
översänder beslutad detaljbudget till regionstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet

Detaljbudgeten utgår från regionfullmäktiges budget och anger kommittén för
mänskliga rättigheters mål och fokusområden. Förslag till detaljbudget utgår från
Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter. Kommittén ska vara
pådrivande och ta nödvändiga initiativ för att stärka ett systematiskt arbete med
mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionens verksamheter. Kommittén ska
också bidra med att stärka det långsiktiga arbetet med mänskliga rättigheter i
Västra Götaland.
Ekonomiska förutsättningar
Regionfullmäktige har beslutat om ett regionbidrag till kommittén för mänskliga
rättigheter motsvarande 42 mnkr för 2017.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-12

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
1. Kommittén för mänskliga rättigheter fastställer detaljbudget 2017 och
översänder beslutad detaljbudget till regionstyrelsen.
Skickas till




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

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

7 (23)

Protokoll 2 av 2 från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2016-10-20

§ 52
Riktlinjer för organisationsbidrag till
funktionshinderorganisationer och patientföreningar
Diarienummer RHK 2016-00124
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att anta Riktlinjer för
organisationsbidrag i enlighet med bifogat förslag (dnr RHK 2016–
00124), med följande ändringar:
6 § c första raden ändras till ” att samtliga sökande distrikts-/läns- eller
kommunövergripande organisationer som tillhör”
6 § d stryks
6 § g orden hudfärg och nationalitet stryks
7 § a första meningen ändras till ”Organisationen har minst 100 betalande
medlemmar som är boende i minst åtta kommuner i Västra Götaland.”
7 § b lydelsen ändras till ”Organisationen ska vara godkänd av
Socialstyrelsen som en organisation att företräda målgruppen/ vara
statsbidragsberättigad/ ha en verksamhet av regionalt intresse.”
8 § Andra meningen ändras till ”Medel ansöks varje år för tre år i taget.”
9 § c lydelsen ändras till ”en rörlig del som fördelas per medlem”.
2. Tidigare riktlinjer för Västra Götalandsregionens stöd till
funktionshinderorganisationer och patientföreningar om
organisationsbidrag (dnr RHK 127- 2015) upphävs därmed.
3. Kommittén för mänskliga rättigheter antar föreslagen ekonomisk
övergångslösning för att underlätta anpassning till nya ekonomiska
förutsättningar för berörda organisationer och föreningar med följande
justering:
För övergångslösning åren 2017 och 2018 som beskrivs på sidan tre i
tjänsteutlåtande ska lydelsen vara ”Övergångslösningar sker enligt
principen att fördela så att inget organisationsbidrag minskar med mer än
20 procent eller ökar med mer än 50 procent under åren 2017 och 2018.
Övergångslösningen gäller för år 2017 och 2018 i enlighet med bifogat
inriktningsförslag.
4. Beslutet skickas till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen beslutade (dnr 2016 - 03906 § 186) följande: ”Kulturnämnden
och kommittén för mänskliga rättigheter uppmanas att samordnat revidera sina
bidragsregler så att organisationsbidraget beräknas utifrån antal medlemmar och

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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en gemensam trappa där små föreningar ges ett högre bidrag per medlem än de
större.”
Avdelning mänskliga rättigheter har tillsammans med kulturavdelningen i
enlighet med regionstyrelsens beslut tagit fram ett förslag till reviderade
bidragsregler för organisationer i Västra Götaland. Uppgiften har varit att skapa
ett regiongemensamt och flexibelt system som syftar till att stimulera och stödja
ideella organisationers samverkan på regional nivå.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-11

Yrkanden på sammanträdet

Kristina Grapenholm (L) för (L), (M), (MP), (C) och KD):
Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att anta Riktlinjer för
organisationsbidrag i enlighet med bifogat förslag (dnr RHK 2016–00124), med
följande ändringar:
6 § c. Första raden ändras till ” att samtliga sökande distrikts-/läns- eller
kommunövergripande organisationer som tillhör”
6 § d stryks
6 § g att hudfärg och nationalitet stryks.
7 § a Första meningen ändras till ”Organisationen har minst 100 betalande
medlemmar som är boende i minst åtta kommuner i Västra Götaland.”
7 § b Lydelsen ändras till ”Organisationen ska vara godkänd av
Socialstyrelsen som en organisation att företräda målgruppen/ vara
statsbidragsberättigad/ ha en verksamhet av regionalt intresse.”
8 § Andra meningen ändras till ”Medel ansöks varje år för tre år i taget.”
9 § c lydelsen ändras till ”en rörlig del som fördelas per medlem”.
Tidigare riktlinjer för Västra Götalandsregionens stöd till
funktionshinderorganisationer och patientföreningar om organisationsbidrag (dnr
RHK 127- 2015) upphävs därmed.
Kommittén för mänskliga rättigheter antar föreslagen ekonomisk
övergångslösning för att underlätta anpassning till nya ekonomiska förutsättningar
för berörda organisationer och föreningar med följande justering:
För övergångslösning åren 2017 och 2018 som beskrivs på sidan tre i
tjänsteutlåtande ska lydelsen vara ”Övergångslösningar sker enligt principen att
fördela så att inget organisationsbidrag minskar med mer än 20 procent eller ökar
med mer än 50 procent under åren 2017 och 2018. Övergångslösningen gäller för
år 2017 och 2018 i enlighet med bifogat inriktningsförslag.
Beslutet skickas till regionstyrelsen för information.
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Peter Legendi (S) för (S) och (V):
Bifall till yrkande från Kristina Grapenholm.
Skickas till



Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 53
Nya riktlinjer för Västra Götalandsregionens kommitté för
mänskliga rättigheters verksamhetsbidrag
Diarienummer RHK 2016-00123
Beslut

1.

Kommittén för mänskliga rättigheter antar riktlinjer gällande
verksamhetsbidrag (RHK 2016–00123) med följande ändringar:
Att orden verksamhet och verksamhetsbidrag ska användas konsekvent i
riktlinjen.
§ 1 Sista meningen ändras till ”Totalt ska paraplyorganisationerna ha
medlemmar i minst åtta kommuner i länet.”

2. Kommittén för mänskliga rättigheter upphäver de tidigare riktlinjerna:
Grunder för fördelning av Västra Götalandsregionens bidrag till föreningar
som företräder nationella minoriteter, föreningar som arbetar med
barnrättsfrågor och/eller hbtq-frågor (RHK 60-2014).
3. Kommittén för mänskliga rättigheter upphäver de tidigare riktlinjerna för
Västra Götalandsregionens stöd till funktionshinderorganisationer och
patientföreningar om organisationsbidrag/paraplyorganisationer (RHK
127- 2015)
Sammanfattning av ärendet

Riktlinjerna för verksamhetsbidrag stödjer ideella organisationer som arbetar med
att främja mänskliga rättigheter för: de nationella minoriteterna (romer, samer,
tornedalingar, judar, sverigefinnar), barn, homosexuella, bisexuella,
transpersoner, queera och personer med funktionsnedsättning/funktionsvariationer
(begränsat till paraplyorganisationer). Dessa riktlinjer har reviderats för att bli mer
aktuella och stämma bättre överens med styrande dokument som Policy för
föreningsbidrag, kommittén för mänskliga rättigheters reglemente och Policy för
Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter. Förslaget till nya
riktlinjer skapar en gemensam grund för fördelning av verksamhetsbidrag.
Förändringarna gäller även formalia som namn, tidsplan, beslutsgång och
handläggning.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-03

Yrkanden på sammanträdet

Kristina Grapenholm (L) för (L), (M), (MP), (C) och KD):

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Kommittén för mänskliga rättigheter antar riktlinjer gällande verksamhetsbidrag
(RHK 2016–00123) med följande ändringar:
Att orden verksamhet och verksamhetsbidrag ska användas konsekvent i
riktlinjen.
§ 1 Sista meningen ändras till ”Totalt ska paraplyorganisationerna ha medlemmar
i minst åtta kommuner i länet.”
Kommittén för mänskliga rättigheter upphäver de tidigare riktlinjerna: Grunder
för fördelning av Västra Götalandsregionens bidrag till föreningar som företräder
nationella minoriteter, föreningar som arbetar med barnrättsfrågor och/eller hbtqfrågor (RHK 60-2014).
Kommittén för mänskliga rättigheter upphäver de tidigare riktlinjerna för Västra
Götalandsregionens stöd till funktionshinderorganisationer och patientföreningar
om organisationsbidrag/paraplyorganisationer (RHK 127- 2015)
Peter Legendi (S) för (S) och (V):
Bifall till yrkande från Kristina Grapenholm.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 54
Nya riktlinjer projektbidrag mänskliga rättigheter
Diarienummer RHK 2016-00136
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter antar riktlinjer gällande projektbidrag
för arbete med de mänskliga rättigheterna (RHK 2016-00136) med
följande komplettering: Under § 7 ska det framgå att ”Projektbidrag kan
beviljas för maximalt tre år.”
2. Kommittén för mänskliga rättigheter upphäver de tidigare riktlinjerna för
projektbidrag RHK 31-2011
Sammanfattning av ärendet

Riktlinjerna för projektbidrag till arbete med de mänskliga rättigheterna stödjer
det civila samhällets engagemang för de mänskliga rättigheterna, jämställdhet och
ett människorättsarbete i länet. Dessa riktlinjer har reviderats för att bli mer
aktuella och stämma bättre överens med styrande dokument som Policy för
föreningsbidrag, Kommittén för mänskliga rättigheters reglemente och Policy för
Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter.
Förändringarna gäller bland annat formalia som tidsplan, beslutsgång och
handläggning samt till vilken sorts projekt bidragen får gå till som till att
motverka diskriminering och att förbättra situationen för människor med svagt
skydd. Det är även exempelvis borttaget att bidraget måste gå till organisationer
som är religiöst obundna.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-03

Yrkanden på sammanträdet

Kristina Grapenholm (L) för (L), (M), (MP), (C) och KD):
1. Kommittén för mänskliga rättigheter antar riktlinjer gällande projektbidrag
för arbete med de mänskliga rättigheterna (RHK 2016-00136) med
följande komplettering: Under § 7 ska det framgå att ”Projektbidrag kan
beviljas för maximalt tre år.”
2. Kommittén för mänskliga rättigheter upphäver de tidigare riktlinjerna för
projektbidrag RHK 31-2011
Peter Legendi (S) för (S) och (V):
Bifall till yrkande från Kristina Grapenholm.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 55
Plan för intern kontroll och säkerhet för kommittén för
mänskliga rättigheter 2017
Diarienummer RHK 2016-00125
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter fastställer plan för intern kontroll och
säkerhet för 2017.
2. Avdelningschef för avdelning mänskliga rättigheter får i uppdrag att
redovisa uppföljning av genomförda kontroller i anslutning till
årsredovisning 2017.
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 2017.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-12

Skickas till




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

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 56
Lokal krishanteringsplan för kommittén för mänskliga
rättigheter
Diarienummer RHK 2016-00134
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter antar Krishanteringsplan för
kommittén för mänskliga rättigheter 2017-2018.
Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen är en del av rikets krishanteringsorganisation och
kommittén för mänskliga rättigheter inom Västra Götalandsregionen har i uppgift
att upprätta en organisation för att hantera händelsen/befarad händelse
(krishanteringsorganisation) i sin egen verksamhet inom ramen för den regionala
krishanteringsplanen (Dnr RSK 136-2011).
Syftet med planen är att klargöra roller, ansvar och uppgifter före, under och efter
en händelse som påverkar kommittén för mänskliga rättigheter. Planen bygger
bland annat på Lagen om extra ordinära händelser (SFS 2006:544).
Kommittén för mänskliga rättigheters krishanteringsplan är baserad på riskanalys
genomförd av kommittén den 22 september. Planen utgår från kommitténs
uppdrag enligt reglemente samt beskrivning av kommitténs kontrollmiljö i
Underlag till plan för intern kontroll och säkerhet för kommittén för mänskliga
rättigheter 2017, Dnr RHK 2016-00125.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-27

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 57
Remissvar riktlinjer mot korruption, mutor och jäv
Diarienummer RHK 2016-00119
Se protokoll 1 av 2 från kommittén för mänskliga rättigheter den 20 oktober 2016.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 58
Erbjudande om plats i kommittén för mänskliga
rättigheters samråd för mänskliga rättigheter 2016-2018
Diarienummer RHK 2016-00137
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att FN-förbundet och IM
(Individuell Människohjälp) erbjuds plats i samrådet för mänskliga
rättigheter under perioden 2016-2018
Sammanfattning av ärendet

Kommittén för rättighetsfrågor, numera kommittén för mänskliga rättigheter,
beslutade vid sitt möte 2015-01-30 att inrätta samråd för mänskliga rättigheter
(RHK 31-2015). I enlighet med detta beslut finns utrymme för tolv organisationer
i samrådet. Avdelning mänskliga rättigheter utlyste möjlighet för organisationer
att anmäla intresse för deltagande i samrådet och åtta föreningar anmälde sig.
Kommittén beslutade vid sitt sammanträde 2015-03-20 att de åtta organisationer
som anmälde intresse för samrådet skulle erbjudas plats (RHK 46-2015). Enligt
Riktlinjer för kommittén för rättighetsfrågors samråd 2015-2018 (RHK 31-2015)
kan samråden kompletteras under perioden. För att utnyttja de platser som finns
till samrådets förfogande har nu avdelning mänskliga rättigheter undersökt
intresset för att delta i samrådet hos ytterligare några organisationer. Två
organisationer har anmält intresse; IM (Individuell Människohjälp) samt FNförbundet.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-12

Skickas till

maria.soderborg@manniskohjalp.se
sofia.emanuelsson@manniskohjalp.se
info@fngbg.se
margarethafeldt@hotmail.com
lars-nordquist@hotmail.com
rutger.fridholm@swipnet.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 59
Lägesanalys av Västra Götalandsregionens arbete utifrån
diskrimineringsgrunderna 2015
Diarienummer RHK 2016-00122
Beslut

Kommittén för mänskliga rättigheter föreslår regionstyrelsen att besluta följande:
1. Regionstyrelsen skickar ”Rättighetsarbete 2015 – Lägesanalys av Västra
Götalandsregionens arbete utifrån diskrimineringsgrunderna med
utgångspunkt i verksamheternas årsredovisningar 2015” till berörda
nämnder och styrelser för kännedom.
Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar för egen del:
2. Kommittén för mänskliga rättigheter ger avdelning mänskliga rättigheter
uppdraget att påbörja en dialog med koncernstab HR om förekomst av
diskriminering och trakasserier på grund av religion eller annan
trosuppfattning på arbetsplatsen.
Sammanfattning av ärendet

Denna rapport sammanställer Västra Götalandsregionens arbete utifrån
diskrimineringsgrunderna, så som det beskrivs i årsredovisningar för nämnder,
styrelser och kommittéer 2015. Att verksamheterna ska inventeras utifrån
diskrimineringsgrunderna anges i regionfullmäktiges budget 2016. Kommittén för
mänskliga rättigheter har även ansvaret att förhindra diskriminering enligt
diskrimineringslagen, vilket kräver en överblick över vilket arbete som pågår.
Regeringen har lagt ett förslag om att utöka kravet på aktiva åtgärder inom
arbetslivet från och med den 1 januari 2017, vilket innebär krav på aktiva åtgärder
utifrån samtliga diskrimineringsgrunder.
Rapporten visar bland annat att en tydlig styrning och uppföljning gör skillnad i
antalet rapporterade aktiviteter. För jämställdhetsarbetet finns styrning på flera
nivåer och regelbunden efterfrågan av resultat. Motsvarande styrning och
uppföljning saknas helt eller delvis för diskrimineringsgrunderna sexuell
läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan
trosuppfattning. De nämns oftast som en del av en längre uppräkning av grunder
som verksamheterna inte diskriminerar på grund av.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-03

Skickas till



Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se, för beslut

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll 2 av 2 från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2016-10-20

§ 60
Information från presidiet
Beslut

Kommittén för mänskliga rättigheter antecknar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar om:
 Presidiets kommande resa till Wien för AER.
 Kommande möte med folkhälsokommitténs presidium den 31 oktober
2016.
 Revisionens granskning av kommittén för mänskliga rättigheters
arbetsformer.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll 2 av 2 från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2016-10-20

§ 61
Information från ledamöter
Beslut

Kommittén för mänskliga rättigheter antecknar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Några av kommitténs ledamöter har medverkat på deltidsseminarier för de två
forskningsprojekt som kommittén finansierar. Julia Bahner om
funktionshinderrörelsens relation till Västra Götalandsregionen och Annelie
Sundler om mänskliga rättigheter i anmälningar till patientnämnden.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll 2 av 2 från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2016-10-20

§ 62
Återkoppling från samråden
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter antecknar informationen.
2. Avdelning mänskliga rättigheter får i uppdrag att ta fram förslag på
skrivelse till regionstyrelsen angående blodgivning för döva. Förslaget ska
behandlas vid kommitténs sammanträde den 1 december 2016.
3. Avdelning mänskliga rättigheter får i uppdrag att ta fram förslag på
skrivelse till regionstyrelsen med önskemål om att regionstyrelsen ska
uppmana västkuststiftelsen att genomföra tillgänglighetsgranskningar
(TD). Förslaget ska behandlas vid kommitténs sammanträde den 1
december 2016.
Sammanfattning av ärendet

Från samråd nationella minoriteter:
Samrådet anser inte att samråd skett på ett sådant sätt som överenskommelsen
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till riktade insatser
inom området psykisk ohälsa förutsätter. Mötesanteckningar från samrådsmötet
2016-10-04 finns i handlingarna till sammanträdet.
Från samråd funktionshinder:
Jessica Wetterling deltog då både Rasha Riad Sandén och Patrik Karlsson fått
förhinder. Samrådet var nöjda med att kommittén arbetat vidare med frågan om
hörselnedsattas möjlighet att ge blod. Samrådet önskar att kommittén går vidare
med en uppmaning till den blodcentral som inte tillåter hörselnedsatta att ge blod
idag att erbjuda möjligheten framöver.
Samrådet ser positivt på att Västkuststiftelsen ska inventera naturreservaten och
göra informationen känd genom tillgänglighetsdatabasen (TD) och önskar att
kommittén bevakar att det sker inom kort.
Mötesanteckningar från samrådsmötet 2016-09-29 finns i handlingarna till
sammanträdet.
Yrkanden på sammanträdet

Stig-Olov Tingbratt (C)
Avdelning mänskliga rättigheter får i uppdrag att ta fram förslag på skrivelse till
regionstyrelsen angående blodgivning för döva. Förslaget ska behandlas vid
kommitténs sammanträde den 1 december 2016.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll 2 av 2 från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2016-10-20
Avdelning mänskliga rättigheter får i uppdrag att ta fram förslag på skrivelse till
regionstyrelsen med önskemål om att regionstyrelsen ska uppmana
västkuststiftelsen att genomföra tillgänglighetsgranskningar (TD). Förslaget ska
behandlas vid kommitténs sammanträde den 1 december 2016.
Skickas till

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

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

22 (23)

Protokoll 2 av 2 från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2016-10-20

§ 63
Anmälningsärenden
Beslut

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.

RF§145-2016 motion om regional bok- och språkbuss för att
möta asylsökande i Västra Götaland
Diarienummer RHK 2016-00028

2.

RS § 249, 160927, Remissyttrande Barnkonventionen blir svensk
lag (SOU 2016:19), protokollsutdrag
Diarienummer RHK 2016-00127

3.

RS § 229, 160927, Förslag till indikatorer för uppföljning av mål
i budget 2017
Diarienummer RHK 2016-00139

4.

Anteckningar från samråd för nationella minoriteter 2016-10-04
Diarienummer RHK 2016-00140

5.

Anteckningar från samråd för funktionshindersfrågor 2016-09-29
Diarienummer RHK 2016-00141

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll 2 av 2 från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2016-10-20

§ 64
Information


Lägesrapport MR-plan



Remiss: Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet
i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:45)



Dialogforum



Psykosvårdkedjan Nordosts studiebesök till Bryssel

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

