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Datum 2016-09-19
Diarienummer RHK 2016-00121

Delårsrapport augusti 2016
Kommittén för mänskliga rättigheter
1. Sammanfattning
I juni 2015 fick kommittén för mänskliga rättigheter uppdraget att ta fram ett
förslag till samordnad regiongemensam handlingsplan för arbetet med mänskliga
rättigheter i Västra Götalandsregionen. I juni 2016 skickade kommittén sitt förslag
till handlingsplan till regionstyrelsen. Handlingsplanen har skickats på remiss till
Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser samt till civilsamhället.
Under våren har kommittén följt upp ”Handlingsplan för arbetet år 2013 – 2015
med den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på
lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen)”. De flesta åtgärderna i
handlingsplanen har genomförts under planperioden, bland annat utbildningar i
mänskliga rättigheter, integrering av jämställdhetsperspektiv i projektblanketter
och inrättandet av ett samråd för jämställdhet- och hbtq-frågor.
Under året har kommittén beslutat om två stipendier: människorättsstipendiet och
parasportstipendiet. Årets människorättsstipendium delades mellan Diana Nyman
och Support Group. Årets parasportstipendium delades mellan flera stipendiater:
två idrottare på elitnivå, två på nationell/regional nivå, ett lag och en ledare.
En del i kommitténs utåtriktade arbete är deltagandet i West Pride. Avdelning
mänskliga rättigheter hade ett tält i Regnbågsparken tillsammans med
Kunskapscentrum för Jämlik Vård (KJV) den 8-12 juni.
Kommittén har fortsatt arbetet med att erbjuda långtidsarbetslösa unga anställning
på avdelning mänskliga rättigheter som inventerare av fysisk tillgänglighet. Under
sommaren har även 10 gymnasieelever haft feriepraktik på avdelning mänskliga
rättigheter.
Projektet om enkelt avhjälpta hinder fortsätter. Avdelning mänskliga rättigheter
har inventerat och lämnat rapporter om Norra Älvsborgs Länssjukhus, Regionens
hus i Borås samt Borås lasarett. Avdelningen har även börjat inventera
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, lämnat rapporter för Lidköpings sjukhus och
haft projektgruppsmöten med Mölndals sjukhus och Uddevalla sjukhus.
Avdelningen har fördjupat samarbetet med Västfastigheter som har slagit fast en
ny prioritetsordning som tar hänsyn till planerat underhåll och ombyggnation.
I maj genomfördes ett så kallat tvärsamråd, där deltagare från alla kommitténs
samråd träffas. På tvärsamrådet prövades metoden speakers corner, där deltagare
från samråden fick presentera sina organisationer och ta upp aktuella ämnen.
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2. En starkare region med fortsatt satsning på
kollektivtrafiken
2.1 . Prioriterat mål: Skillnader i livsvillkor och hälsa
2.2 Fokusområde: Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen
mellan utbildning och arbetsliv
Kommittén har löpande samråd med föreningar i civilsamhället. I maj
arrangerades ett så kallat tvärsamråd med deltagare från alla samråd där cirka 60
personer deltog. På tvärsamrådet presenterades bland annat slutsatserna från 2016
års Demokratiutredning. Deltagarna testade även metoden speakers corner, för att
presentera sina organisationer och aktuella ämnen.
Under sommaren har 10 gymnasieelever gjort praktik på avdelning mänskliga
rättigheter. Feriepraktikanterna gjorde bland annat en podcast och en film,
lämnade synpunkter på remissen om barnrättighetsutredningen 2016 och lämnade
synpunkter på Västra Götalandsregionens utvecklingsarbete om begriplig
patientinformation.
Kommittén har fortsatt arbetet med att erbjuda långtidsarbetslösa unga anställning
på avdelning mänskliga rättigheter som inventerare av fysisk tillgänglighet.
Anställningarna sker i samverkan med personalutskottet. I januari startade en ny
ettårsperiod med tolv långtidsarbetslösa unga inventerare inom TDungdomssatsning. Fem unga från 2015 hade fortsatt anställning de första tre
månaderna av året. Under perioden april-augusti har tre av de sjutton ungdomarna
avslutat sin tidsbestämda anställning.
Kommittén har beslutat om två stipendier: människorättsstipendiet och
parasportstipendiet. Årets människorättsstipendium delades mellan Diana Nyman
och Support Group. Diana är romsk aktivist och sakkunnig och Support Group
organiserar aktiviteter och skapar nätverk för asylsökande på Restad Gård. Årets
parasportstipendium delades mellan flera stipendiater: två idrottare på elitnivå, två
på nationell/regional nivå, ett lag och en ledare.
En central del i kommitténs arbete för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa
är att inventera och åtgärda bristande tillgänglighet. 44 kommuner i länet
använder TD (Tillgänglighetsdatabasen). Nationellt finns idag 25 användare.

5. Framtidstro inom hälso- och sjukvården
5.1 Prioriterat mål: Patientens ställning inom hälso- och
sjukvården
5.2 Fokusområde: Utveckla ett personcentrerat arbetssätt inom hälso- och
sjukvården
Avdelning mänskliga rättigheter har deltagit i utvecklingsarbetet kring
personcentrerad vård, som samordnas av koncernstab hälso- och sjukvård.
Avdelning mänskliga rättigheter bidrar med kunskap om människorättsbaserat
arbetssätt, utifrån kommitténs pilotprojekt som genomfördes under 2012-2015.
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Lokaler som är tillgängliga för alla stärker patientens ställning inom hälso- och
sjukvården. Avdelning mänskliga rättigheter har genomfört 77 inventeringar i TD
(Tillgänglighetsdatabasen) och lämnat 30 rapporter till Närhälsan om enkelt
avhjälpta hinder. På hälso- och sjukvårdssidan har avdelningen inventerat Norra
Älvsborgs länssjukhus och Borås Lasarett, börjat inventera Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, lämnat rapporter för Lidköpings sjukhus samt haft
projektgruppsmöten med Mölndals sjukhus och Uddevalla sjukhus. Samarbetet
med Västfastigheter för fördjupats, och man har slagit fast en ny prioritetsordning
som tar hänsyn till planerat underhåll och ombyggnation.

6. En attraktivare arbetsgivare
6.1 Prioriterat mål: Arbetsmiljön ska förbättras och
sjukfrånvaron ska minska
6.2 Fokusområde: Satsa på ledarskap
Ett flertal verksamheter har fått utbildning och processledning för sitt arbete med
mänskliga rättigheter i allmänhet eller barnets rättigheter specifikt.
Patientnämndernas kansli har utbildats om mänskliga rättigheter. Habilitering och
hälsa har fått utbildning för sina ombud för barnets rättigheter. Avdelning
mänskliga rättigheter har hållit flera processtödsträffar till arbetsgrupper som har
ombud för barnets rättigheter: Två processtödsträffar inom Habilitering och hälsa
och en processtödsträff inom Centrala Barnhälsovården. Avdelningen har hållit
riktade utbildningar till Medicinska sektorsrådet för barnsjukvård, centrala
barnhälsovården och patientnämndernas kansli. Inom Folktandvården har 871
personer gått en webbutbildning om barnets rättigheter varav 98 % tycker att
kunskapen är användbar i det dagliga arbetet. Avdelning mänskliga rättigheter har
genomfört 2 av 3 träffar om utvecklingsarbete kring systematiskt arbete med
barns/ungas delaktighet och inflytande.
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9. En budget i balans
9.1 Ekonomiskt resultat
Resultaträkning

Periodens utfall

Helårsresultat

Utfall

Budget

Utfall

t.o.m.

t.o.m.

t.o.m.

1608

1608

1508

mnkr

mnkr

mnkr

mnkr

Utfall samt
helårsbedömning

Avvikelse

Prognos

Budget

Utfall

Avvikelse

mot

per

t.o.m.

t.o.m.

mot

budget

1608

1612

1512

budget

mnkr

mnkr

mnkr

mnkr

Statsbidrag

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga intäkter

0,8

0,8

1,8

0,0

1,2

1,2

3,2

0,0

Verksamhetens intäkter

0,8

0,8

1,8

0,0

1,2

1,2

3,2

0,0

Personalkostnader

-0,9

-0,7

-6,5

-0,1

-1,2

-1,2

-7,0

0,0

Övriga kostnader

-26,7

-27,5

-20,8

0,8

-41,2

-41,2

-34,6

0,0

Verksamhetens kostnader

-27,5

-28,2

-27,2

0,7

-42,3

-42,3

-41,6

0,0

27,4

27,4

26,9

0,0

41,1

41,1

40,3

0,0

-0,1

0,0

-0,1

-0,1

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,7

0,0

1,4

0,6

0,0

0,0

1,9

0,0

Regionbidrag
Finansiella intäkter/kostnader
m.m.
Resultat

Utfall och bedömd helårsprognos

Resultatet för perioden är ett överskott på 0,7 mnkr. Vilket i jämförelse med budget är en
avvikelse motsvarande 0,7 mnkr. Kostnadssidan speglar kommitténs verksamhet för
perioden och avvikelserna ligger i paritet med planerad verksamhet och beslut. Det
prognostiserade resultatet för helåret 2016 är +-0.
Fördelningen av kommitténs resurser motsvarande 41,1 mnkr är för 2016, Budget (år),
utfall 08-31 och årsprognos i mnkr:
Budget
Koncernkontor

(19,5) 13,0

Utfall

Avvikelse

Prognos

13,0

0,0

19,5

Tillgänglighetsdatabas

(1,8)*

1,2

1,6

-0,4

1,8

Org.bidrag, utvecklingsm.

(15,3)

10,2

9,7

0,5

15,3

Forskning & Utveckling

(3,0)

2,0

1,6

0,4

3,0

Kommitté

(1,5)

1,0

0,8

0,2

1,5

TOTALT
*) netto

(41,1)

27,4

26,7

0,7

41,1

5 (11) Delårsrapport augusti Kommittén för mänskliga rättigheter

9.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans
Kommittén har för perioden inga ekonomiska obalanser, och bedömer inte heller
att det skall uppstå någon på årsbasis.
9.3 Eget kapital
Kommitténs eget kapital 2016 kommer med hänsyn till ovan redovisade
helårsprognos vara 0,8 mnkr.
9.4 Investeringar
Kommittén har för sin egen del ingen fastlagd investeringsbudget, och inga
investeringar har gjorts

10. Bokslutsdokument och noter
Not
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

Utfall

Utfall

1608

1508

Not
Balansräkning

1

836

1 784

2,3

-27 512

-27 220

4

0

0

-26 676

-25 436

-82

-66

27 433

26 873

675

1 371

Verksamhetens nettokostnader

5

Erhållna/lämnade regionbidrag
Årets resultat

Summa anläggningstillgångar

Kassaflödesanalys

0

1 681

5 250

5 220

Summa tillgångar

5 250

5 220

15

Eget kapital

Utfall

Bokslutsdispositioner

1608

1508

Årets resultat

1 371

0

5 250

Utfall

675

1512

Summa omsättningstillgångar

Summa eget kapital
Löpande verksamhet
Årets resultat

1608

Omsättningstillgångar

Eget kapital
Not

Utfall

Anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Finansnetto

Utfall

3 417

3 007

-2 600

-1 500

675

1 911

1 492

3 418

Skulder
3 758

1 802

Kassaflöde från löpande verksamhet före

Kortfristiga skulder
Summa skulder

3 758

1 802

förändring av rörelsekapital

675

1 371

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

5 250

5 220

Förändring av rörelsekapital
Ökning-/minskning+ av förråd

0

0

-3 569

-3 844

1 956

305

-938

-2 168

Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner

-2 600

-1 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-2 600

-1 500

ÅRETS KASSAFLÖDE

-3 539

-3 668

3 539

3 668

-3 539

-3 668

0

0

Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet

Finansieringsverksamhet

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar
Kontroll av årets kassaflöde
Differens

19

Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats
från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen,
lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av
Rådet förkommunal redovisning.
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11. Tillkommande rapportering
11.1 Påverkan till följd av den rådande flyktingsituationen
Kommitténs projektbidrag för arbete med mänskliga rättigheter och hbtq- och
barnrätts-organisationsstöd har till stor del gått till arbete med fokus på personer
(främst barn och unga) som har flytt, invandrat och till integrationsfrämjande
arbete.
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Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse
Kommittén arbetar under 2016 enligt regionfullmäktiges antagna budget för VGR.
Utöver regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden för 2016 är
kommitténs egna mål:
1. Det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter inom VGR stärks
2. Invånarnas egenmakt stärks
Indikatorerna som är kopplade till de två målen redovisas inte i augustirapporten.
Nedan följer en redovisning av verksamhetens prioriterade aktiviteter för
rapporteringsperioden april till augusti.

Systematiskt arbete med mänskliga rättigheter
Ta fram förslag till samordnad regiongemensam handlingsplan för arbetet
med mänskliga rättigheter
Arbetet med planen fortsatte med avstämningar med VGR-organisationen samt
civilsamhälle. Kommittén för mänskliga rättigheter antog planen i juni med beslut
att sända den vidare till regionstyrelsen för fortsatt beredning. Ägarutskottet
beslutade att sända planen på remiss internt till VGR:s nämnder och styrelser samt
till civilsamhället.
Följa upp arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionens
verksamheter och presentera förslag till förbättringar
CEMR-handlingsplanen följdes upp våren 2016. De flesta åtgärder i
handlingsplanen har genomförts under planperioden, bland annat utbildningar i
mänskliga rättigheter, integrering av jämställdhetsperspektiv i projektblanketter
och inrättandet av ett samråd för jämställdhet- och hbtq-frågor.
Projektet" Åtgärder kring enkelt avhjälpta hinder i Västra
Götalandsregionens egna lokaler" - aktiviteter enligt projektplan
Inventering av NÄL, Regionens Hus Solhem i Borås och Borås lasarett är klara.
Inventering av Sahlgrenska etapp 1 påbörjad. Rapporter är framtagna, analyserade
och överlämnade för Lidköpings sjukhus, NÄL och Solhem-Borås lasarett.
Projektgruppsmöten är genomförda med Mölndal och Uddevalla sjukhus.
Samarbetet med Västfastigheter har fördjupats och ömsesidigt kunskapsutbyte
sker kontinuerligt. Ny prioritetsordning har slagits fast som tar hänsyn till av
Västfastigheter planerat underhåll och ombyggnation.
Integrera rättighetsperspektiv i ärendeberedning och beslutsunderlag
Information om rättighetsperspektiv i ärendeberedning ingick i utbildningen "I
offentlighetens tjänst", för samtliga medarbetare på Koncernkontoret. Avdelning
mänskliga rättigheter har även skapat en sida på intranätet om integrering av
mänskliga rättigheter i ärendeberedning och beslutsunderlag. Avdelning
mänskliga rättigheter och Kunskapscentrum för jämlik vård har startat en
arbetsgrupp för att stötta arbetet med jämställdhetsintegrering av budgetarbetet i
enlighet med regionfullmäktiges intentioner.
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Utveckla kunskap och metoder för att bidra till ett
rättighetsbaserat arbetssätt
Inventera den fysiska tillgängligheten i Västra Götalandsregionens
verksamheter, rapportera behov av åtgärder för enkelt avhjälpta hinder och
följa upp arbetet
Under perioden april-aug gjordes 77 inventeringar. Totalt hittills under året 124
inventeringar och totalt sedan mätningen startade 1050 anläggningar.
Procentsatsen, på de i augusti kända antalet anläggningar (1088 st.) är 96,5 %.
Dessutom genomförs kontinuerligt inventeringar efter ny- och ombyggnation.
Konferensanläggningar 95 % (65 inventerade av 68 anläggningar). TD-rapporter
tas kontinuerligt.
Inventering, systematisk kvalitetskontroll
Närhälsan arbetar med ett projekt för att åtgärda där deras prio är 30 verksamheter
i verksamhetsområde 4. Där har 30 rapporter baserat på enkelt avhjälpta hinder
överlämnats och kommunicerats. Fortsatt samarbete med Västtrafik om hur
prioriteringar ska se ut, samt ytterligare en inventering av ett nytt resecentrum.
Utveckla krav på mänskliga rättigheter i upphandlingar
Upphandling av medicinsk fotvård klar. Krav på redovisning av fysisk
tillgänglighet samt rätten för vårdtagaren att få gå till annan vårdgivare om
tillgängligheten inte upplevs tillgänglig gäller nu. En fokusgrupp kring
upphandling av tåg har träffats bestående av 10 personer från
funktionshindersrörelsen. Träff tillsammans med inköp och Regionservice med
leverantör för varuautomater har ägt rum för diskussion om förbättringar kring
tillgänglighet.
Utveckla erfarenheterna från pilotprojekten om människorättsbaserat
arbetssätt
Avdelningen har deltagit i träff för det nätverk som bildats av samtliga tre
pilotmiljöer. Avdelningen har deltagit i styrgruppsmöte för utvecklingsprojektet
”Att komma till sin rätt” som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Avdelningen
ger också stöd till Västarvet i överföringen av piloterfarenheterna från Bohusläns
museum. Två personer från avdelningen har under våren ingått i koncernstab
hälso- och sjukvårds satsning på utveckling av personcentrerad vård. Samtal pågår
mellan avdelningen och koncernstab hälso- och sjukvård om utvecklingen av
samarbetet framöver.
Erbjuda Västra Götalandsregionens förvaltningsledningar, politiker och
verksamheter utbildning i mänskliga rättigheter
MR-utbildning har getts till patientnämndernas kansli. Erbjudande om utbildning
är inlagd i VGR:s kurskatalog.
Erbjuda Västra Götalandsregionens förvaltningsledningar, politiker och
verksamheter utbildning i barnets mänskliga rättigheter i enlighet med
Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets
rättigheter
Utbildning till ombud genomförd inom Habilitering och Hälsa. Processtödsträffar
har hållits till arbetsgrupper med ombud: 2 stycken till Habilitering och Hälsa, 1
stycken till Centrala Barnhälsovården. 3 stycken riktade utbildningar har getts till
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Medicinska sektorsrådet för barnsjukvård, Centrala barnhälsovården och
Patientnämndernas kansli. 871 personer har genomfört webbutbildning inom
Folktandvården. 98 % av dessa deltagare tycker att kunskapen är användbar i det
dagliga arbetet. 2 av 3 tillfällen i utvecklingsarbete kring systematiskt arbete med
barns/ungas delaktighet och inflytande har genomförts.
Uppdragsforskning
Kommittén har två pågående uppdragsforskningsprojekt: om
funktionshinderrörelsens relation till Västra Götalandsregionen och om mänskliga
rättigheter i anmälningar till patientnämnderna.

Fördjupad och utvecklad invånardialog för ökad
delaktighet och integration
Genomföra dialog med civilsamhället genom kommitténs samråd
I maj genomfördes Tvärsamråd. Dragning från Regeringskansliet angående
Demokratiutredningen 2016 genomfördes och ett speakers corner med deltagare
från samråden fick presentera deras organisationer och ta upp olika ämnen. Ca 60
personer deltog. Samrådet för mänskliga rättigheter/Samråd ålder/samråd
jämställdhet och hbtq genomförde ett möte i samband med tvärsamrådet.
Barnrättsutvecklarna 2016 har varit referensgrupp vid två tillfällen: 1/Remissen
barnrättighetsutredningen och 2/Utvecklingsarbete kallelser VGR (Elvis).

Arbetsgivaransvar
Erbjuda långtidsarbetslösa unga arbetslivserfarenhet som inventerare av
fysisk tillgänglighet av VGR:s verksamheter
Totalt erbjuds tillsammans med personalutskottet 15 unga arbetslivserfarenhet i
TD:s ungdomsprojekt och två praktikplatser för unga nyanlända. Under perioden
april-augusti har tre av ungdomarna avslutat sin tidsbestämda anställning.
Erbjuda feriepraktik för gymnasieungdomar som barnrättsutvecklare
Under sommaren genomfördes feriepraktik för 10 stycken gymnasieelever på
avdelning mänskliga rättigheter. Feriepraktikanterna gjorde bl.a. en podcast och
en film om barnkonventionen och lämnade synpunkter på remissen för
barnrättighetsutredningen. Målsättningen att erbjuda feriepraktiken framförallt till
ungdomar med funktionsnedsättning lyckades inte. Inga ansökningar inkom från
målgruppen. Riktade insatser om feriepraktiken gjordes till kommittén för
mänskliga rättigheters samråd för funktionshinder samt till de
ungdomsorganisationer som erhåller organisationsstöd av kommittén för
mänskliga rättigheter.

Kommunikation och information
Medverkan av SKLs utställning ”Hon, hen, han”, West Pride
Ett uppföljningsmöte genomfördes med alla aktörer som arrangerade utställningen
”Hon, hen, han” och seminariedagen. Framtida kontakter och samarbeten
diskuterades.
Avdelning mänskliga rättigheter deltog i West Pride. Avdelningen stöttade
festivalen genom bidrag från kommittén för mänskliga rättigheter. Avdelningen
hade också ett tält i Regnbågsparken tillsammans med Kunskapscentrum Jämlik
Vård. Där fick besökarna göra ett rättighetsquiz, som ca 400 personer besvarade.
West Pride avslutades med parad genom centrala Göteborg där avdelning
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mänskliga rättigheter, kommittén för mänskliga rättigheter, regiondirektören och
personal från VGR deltog.
Kommittén och avdelningen för mänskliga rättigheter deltog i maj med dragning
om sitt uppdrag och arbete på dag kring SKL:s utvecklingsarbete. SKL:s
utvecklingsarbete har fokus på hur mänskliga rättigheter kan integreras i ledning
och styrning.

Mänskliga rättigheter som förutsättning för en hållbar
samhällsutveckling
Delta i arbetet med sociala investeringsmedel
Avdelningen deltar i det löpande arbetet med sociala investeringsmedel.
Delta i arbetet med samverkansplattform för interkulturell dialog
Avdelningen har deltagit i uppstartsmöte mellan den politiska referensgruppen
och forskningsplattformen.
Drifta och utveckla TD. Skapa möjlighet för externa användare att nyttja TD
Tre nya regelverk för att ta rapporter på tillgängligheten har byggts och släppts till
användare i systemet. I dessa regelverk är även toleranser baserat på SVENSK
STANDARD SS-ISO 1803 inlagda. Utvecklingsarbetet av den nya
rapportgenereringen med mer användarvänligt webbgränssnitt har fortsatt och är
nu klart för testning. Den nya listan med beskrivning av supportärenden har
publicerats vid 2 tillfällen på webben för användarna i systemet. Syftet är att
användarna själva ska kunna göra enklare felsökning. Under perioden har 10
nyheter publicerats på Mina sidor. 5 utbildningar har hållits med totalt 42
deltagare. 1 ny avtalspart har tillkommit i TD: Säters kommun. 5 uppsägningar
har gjorts från TIBB.
Delta i arbetet med att genomföra strategin ”Jämställt Västra Götaland
2014-2017” tillsammans med Länsstyrelsen och de 56 anslutna kommunerna,
myndigheterna och ideella föreningar
Länsstyrelsen har genomfört en nätverksträff och har i planeringen diskuterat
upplägget med tjänsteperson på avdelningen. Ett möte har hållits med VGRgruppen för strategin och gruppen har avslutats eftersom ett nätverk för
implementering av MR-planen kommer starta. Bok med könsuppdelad statistik
över olika sektorer i länet har beställts tillsammans med Länsstyrelsen. Arbetet
med justeringen och förlängningen av strategin till och med 2018 har fortsatt.
Styrgruppen har sammanträtt och ytterligare aktörer från Borås kommun,
Trollhättan och Högskolan i Skövde har knutits till styrgruppen.
Besluta om fördelning av bidrag till regionala intresseföreningar, exempelvis
patientföreningar, funktionshindersorganisationer, föreningar som
företräder de nationella minoriteterna, hbtq-organisationer och
barnrättsorganisationer
Redovisningar från hbtq- och barnrättsorganisationsbidrag och projektbidrag för
arbete med de mänskliga rättigheterna har handlagts. Projekten har fått redovisa
vilket kön de anställda och deltagarna har för att möjliggöra en analys av hur
budgeten fördelades mellan könen. Om summan för varje projekt fördelas på
deltagarna utifrån kön uppstår följande fördelning: kvinnor 1 020 000 kr, män 267
000 kr, andra könskategorier 13 000 kr. Kvinnor fick därmed 78 % av den totala
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summan på 1 300 000 kr. En bidragande anledning till detta är att två av projekten
riktade sig specifikt till kvinnor.
Besluta om och uppmärksamma stipendiet för mänskliga rättigheter
Årets människorättsstipendium gick till den romska aktivisten och sakkunniga
Diana Nyman och till Support Group som organiserar aktiviteter och skapar
nätverk för asylsökande på Restad Gård. Kommittén beslutade om stipendiet på
sitt sammanträde i april, och det delades ut i regionfullmäktige i maj.
Besluta om och uppmärksamma stipendiet för parasport
I juni beslutade kommittén för mänskliga rättigheter om parasportstipendiet.
Stipendiet gick till fem stipendiater (två på elitnivå, två på nationell/regionalt nivå,
ett lag och en ledare). 2015 års stipendiater presenterade sig på kommitténs
sammanträde 2/6.
Kommunicera ut Tillgängliga och användbara miljöer, riktlinjer och
standard för fysisk tillgänglighet version 3, när den antagits i regionstyrelsen.
Dokumentet kommer också att kommuniceras ut till Västra Götalands 49
kommuner
Riktlinjerna antogs i RS i april, men har blivit överprövat. De planerade
utbildningarna tillsammans med Västfastigheter har skjutits upp till våren 2017.

