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Mötesanteckningar samråd 
barnrätt 
 

Mötesdatum: 2019-05-07 
 

Deltagande organisationer 
Bris 
Göteborgs räddningsmission 
Rädda barnen 
Tjejjouren Väst 
Röda Korsets ungdomsförbund 
Maskrosbarn 
Tamam 
Erikshjälpen 
 
 
 

Övriga deltagare 
Lars Åke Carlsson, beredningen för mänskliga rättigheter 
Linda Åshamre, beredningen för mänskliga rättigheter 
Inga-Maj Kruger, beredningen för mänskliga rättigheter 
Fredrik Carlsson, avdelning social hållbarhet 
Liselott Johansson, avdelning social hållbarhet 
 

Dagordning Ärende 

1.  Incheckning/presentationsrunda  
Alla deltagare presenterade sig och sin organisation. 
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2.  Godkännande av dagordning, inklusive anmälan av övriga frågor 
Dagordningen godkändes, inga övriga frågor anmäldes. 

 Föregående mötesanteckningar - Välja representant från samrådet till 
workshop 19/9 om den regionala utvecklingsstrategin 
På tvärsamrådet den 1 mars arbetade samrådet med att identifiera vad som är 
viktigt att arbeta med när det gäller barnets rättigheter i den kommande 
regionala utvecklingsstrategin. Sammanställningen skickades ut till 
samrådsdeltagarna och bifogas även dessa anteckningar. 
 
Den regionala utvecklingsstrategin ska vara vägledande och peka på riktningen 
för våra gemensamma insatser och kraftsamlingar för Västra Götaland 2030. 
Den ska innehålla övergripande inriktningsmål för Västra Götaland, beskriva 
bredden i det regionala utvecklingsarbetet, peka ut en handfull gemensamma 
prioriteringar och vara ett underlag för ett konkret och kraftfullt genomförande. 
Strategin ska gälla 2021–2030, men ses över var fjärde år. Beslutet om nästa 
regionala utvecklingsstrategi tas av regionfullmäktige hösten 2020. 
 
Processen fortsätter och nu har representanter från samråden möjlighet att 
delta på en dialogdag/konferens den 19 september 2019. Fokus är aktörsdialog 
om utvecklingen i Västra Götaland till 2030. På konferensen samlas 
representanter från kommuner, kommunalförbund, näringsliv, akademi, civila 
samhället, VGR, myndigheter m.fl. sektorsövergripande för att dela med sig av 
sina respektive perspektiv på det som hittills kommit fram i dialogen. Resultatet 
tas vidare in i den fortsatta processen och till höstens politiska samtal. 
 
Syftet med konferensen är dels att ge en lägesrapport från processen, men 
främst att i dialog med aktörerna ”testköra” inspelen hittills utifrån ett antal 
perspektiv och kritiska frågor för att vidareutveckla och spetsa inriktningen för 
det Västra Götaland vi vill se 2030. 
Exempel som kan komma att diskuteras under dagen: 
• VG i en global värld – globalisering men också internationell attraktivitet, 
Agenda 2030 
• Framsyn och långsiktigt hållbar utveckling. RUS ska gälla till 2030, men för att 
landa rätt måste vi spana mot 2040/2050. 
• Hur blir RUS relevant för hela VG utifrån olika platsers förutsättningar? Stor 
region, ojämn geografi, stad/land osv. 
• Delaktighet och social tillit/hållbarhet i Västra Götaland och i strategiarbetet 
är en förutsättning, men hur? 
• Miljö och klimatpåverkan sätter ekologiska ramar för utvecklingsarbetet men 
ger också möjligheter 
 
Samråd barnrätt representeras den 19 september av Erikshjälpen/Maskrosbarn 
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Liselott kollar om det är möjligt att två representanter från samråd barnrätt kan 
delta. 
 
Det finns även möjlighet för alla att lämna synpunkter via 
https://www.vgregion.se/samtalvg2030 
 
 

3.  Vilka spelregler ska gälla för samrådet? 
Samrådet delade upp sig i tre grupper och diskuterade vilka spelregler som ska 
gälla för samrådsmötena. 
  
Bra med incheckning kring något tema. Frågor till dagordningen kan skickas in 
till Liselott men även tas upp vid mötena. Kallelsen bör skickas ut minst en vecka 
innan mötet, om det är mycket att läsa in/förbereda sig behöver den gå ut två 
veckor innan. Önskemål om att Lars Åke ska vara ordförande på 
samrådsmötena. Planera in att organisationerna kan vara mer aktiva och bidra 
vid genomförandet av olika punkter på dagordningen.  

Samtalsklimatet ska vara öppet och det är viktigt att var och en är medveten 
om sin egen talartid så att alla får utrymme. Politiker lyssnar in och ställer frågor 
medan organisationerna får mer utrymme. Samtalsformerna kan gärna varieras 
ex. mindre grupper, bikupor, helgrupp och möjlighet för öppna samtal. Inte för 
många ”rundor” där det mest blir information. 

De kontaktuppgifter som läggs ut på hemsidan bör gå till organisationen och 
inte till personliga E-postadresser. Mötesanteckningarna ska vara korta punkter 
där inga personer anges. Innan de läggs ut på hemsidan ska organisationerna 
godkänna dem.  
Återkoppling till beredningen för mänskliga rättigheter via samrådspolitikerna 
om det är någon särskilt viktig fråga som organisationerna vill lyfta vidare. 
Bra med en utcheckning kring hur mötet upplevts.  
 
 
 

4.  Färdplan för samrådet 2019–2022 
Samrådsdeltagarna fortsatte med en dialog kring färdplanen för de kommande 
fyra åren. Färdplanen är en inriktning för arbetet i samrådet och är en process 
som tas upp kontinuerligt och kan kompletteras.  
Deltagarna var eniga om att det generellt behövs en kunskapshöjning kring 
barnkonventionen och att vi även bör jobba med det inom samrådet. Det 
behövs en gemensam grundkunskap för samrådsdeltagarna för att kunna driva 
barnrätten framåt. 
 

https://www.vgregion.se/samtalvg2030
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Barnkonventionen som lag kan vara huvudtemat och inspel kan göras på mer 
konkreta underliggande punkter. Organisationsrepresentanterna mejlar förslag 
till Liselott.  
 
 

5.  Riktlinjer för organisationsstöd och verksamhetsstöd, Fredrik Carlsson 
Riktlinjer för organisationsstöd och verksamhetsstöd håller på att revideras. 
Riktlinjerna ska följa policyn för ekonomiskt stöd till det civila samhället som 
regionfullmäktige beslutade om 2018. Inför utlysningen för nästa period i höst, 
som gäller stöd för 2020–2022 görs nu mindre justeringar.  Under hösten 
påbörjas dessutom ett arbete med att ta fram regionövergripande riktlinjer. 
Fredrik presenterade processen och ville ha in synpunkter, tankar och frågor 
från organisationerna i samrådet. 
 
Organisationsstödet baseras på antal medlemmar och kan delas ut till 
organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och 
patientföreningar, drygt 100 organisationer får detta stöd i dagsläget. 
 
Verksamhetsstödet är ett tre-årigt bidrag som bygger på att organisationerna 
kommer in med en ansökan. Därefter sker en dialog mellan organisationerna 
och VGR om vad som ska göras och utifrån det skrivs en överenskommelse med 
de organisationer som beviljas stöd. Uppföljning sker varje år. Organisationer 
som arbetar med rättigheter för hbtq-personer, barnets rättigheter, nationella 
minoriteter och paraplyorganisationer för personer med funktionsnedsättning 
kan söka verksamhetsstöd. I förslaget till revidering betonas långsiktighet och 
regional relevans. 
Tidplanen för utlysning och beslutsprocess visades och diskuterades. För mer 
info se presentationen som bifogas. 

• Samrådsorganisationerna tycker att det är ett bekymmer att 
besked om de får bidrag eller inte kommer så sent. Frågor som 
om de ska göra vissa satsningar eller inte uppstår och det 
påverkar hur de ska planera verksamheten. 
  

• Samrådet tyckte också att det verkar rimligt att höja lägsta 
bidraget till 50 tkr/år 

 
 

6.  Information från beredning mänskliga rättigheters sammanträden den 31 
januari och 20 mars, Lars Åke Carlsson, Linda Åshamre, Inga-Maj Kruger 
Punkten utgick då det inte fanns tidsutrymme. Anteckningar från beredningens 
sammanträde finns på hemsidan: Beredning för mänskliga rättigheter 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Boards/Details/217559
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7.  På gång och utmaningar för organisationerna? (runda med några 
minuter/organisation) 
 
Bris 
Arbetar med barnkonventionen som grund för att stärka barnets rättigheter i 
samhället. Bris bildades 1971 och fokuserade till en början på att motverka 
barnaga och våld mot barn. Verksamheten har utvecklats till att gälla olika 
områden där barn far illa. Bris är en stödverksamhet och driver 
påverkansarbete, den psykiska ohälsan och utanförskap är idag aktuella 
områden. Just nu är det mycket arbete med att nå ut med kunskap om 
barnkonventionen. 
Utmaningar: kunskapen när det gäller barnrätten är så olika, det är förvånande 
att när vi möter människor märker vi hur låg kunskapsnivån är om barnets 
rättigheter. 
 
Rädda Barnen 
Arbetar med många olika områden för att stärka barnets rättigheter. Några 
exempel är koordinerar ett IOP arbetar med att få till insatser bland annat 
punkter från ett jämlikt Göteborg. Samverkar för att mobilisera förändring, 
medskapande processer. Barnrättsfrågorna finns med i arbetet.  
Fler exempel är arbetet med barn som far illa, tre målområden -barn i våld, -
socioekonomisk utsatthet och -barn i migration. Jobbar för att barn ska ha lika 
rättigheter. Barn till IS-återvändare. Mobiliserar medarbetare från närområdet 
Rädda Barnen har nya lokaler på Lilla Bommen 4 och firar 100-årsjubileum. 
 
Tjejjouren Väst har utvecklats utifrån kvinnorörelsen – jobbar via nätet, är en 
stödverksamhet, huvudmålgrupp är barn och unga i åldern 10–25 år. Mycket 
handlar om psykisk ohälsa. Arbetar med fler kommuner idag, 70 volontärer och 
5 anställda. 
 
Maskrosbarn arbetar med tonåringar som har föräldrar som har ett missbruk, 
mår psykiskt dåligt eller upplever våld i hemmet. Lovläger, chattstödfunktion 
samt ungdomsgård, kuratorssamtal och erbjuder insatser via bistånd från 
Socialtjänst. 
Enbart med och för barn och utgår från det som barnen säger till oss. Kommer 
från barnen direkt. Maskrosbarn skapar insatser för att täcka upp glapp där 
ungdomar beskriver att behov inte kan mötas i dagsläget. Insatser 
biståndsbeviljade – man utgår inte från barnens behov. Jobbar också mycket för 
att placerade barn ska få mer omfattande stöd vid placeringar då barnen själva 
inte upplever att det känslomässiga stödet som skulle behövas, i dagsläget kan 
mötas. Genomgående arbetar Maskrosbarn med och för barns delaktighet i sin 
process.  
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Göteborgs räddningsmission  
Arbetar för att barnets rättigheter ska genomsyra hela organisationen. De 
arbetar bland annat med att socialt försöka lyfta barnperspektivet, hemlösa, 
utanförskap. Arbeta upp familjehem, ensamkommande, fadderverksamhet, 
möta barn i akuta situationer men också förebyggande. Vi ser också att det finns 
en strukturell diskrimineringen, många agerar olika om det är ensamkommande 
eller barn som inte är ensamkommande. Svårare om man inte är född i Sverige 
och bostadslös – hamnar i en svår situation. När det gäller målgruppen fattiga 
EU-medborgare får medarbetare ofta stå till svars för hårda ord från övriga 
samhället. 
 
Röda Korsets Ungdomsförbund 
Parollen är -Unga för unga! 
Läxhjälp, chattfunktion, minska vi och dom och att öka kunskapen om 
barnkonventionen. Projektet ”Medspelare” har nu blivit en ordinarie 
verksamhet. Målgruppen är idrottsrörelsen där vi genomfört många work-shops 
för att få kunskap om barnkonventionen. 
Utmaningar:  Kunskapen om barnkonventionen bland barnen och deras ledare 
är för låg. Ofta tenderar verksamheterna att skriva in att de utgår från 
barnkonventionen i dokument men man gör det inte. Uttryck som - Jaha det 
gäller mig! - Oj – jag borde veta vad Barnkonventionen är – Aha allas lika värde 
är vanliga. Då det blir något praktiskt ökar förståelsen för vad det innebär. 
Idrotten vill verkligen detta och i nuläget har vi mött 18 idrotter, både 
individuella och lagidrotter, målgruppen är barn och ungdomar 6–17 år. 
 
Tamam 
Arbetar med ungdomar o barn. Mottot är vänskap utan gränser, nyanlända 
behöver mer stöd så vi har mycket fokus på dem. Vänskapscafé där vi hänger, 
fikar och snackar. Vi har en vollybollgrupp för tjejer och binära. Tanken med 
Tamam är att det är barn och unga som själva driver verksamheten. Föreningen 
är rikstäckande med huvudkontor i Lund. Det finns olika verksamheter runtom i 
landet som arbetar utifrån sina förutsättningar. 
 
Erikshjälpen – en internationell barnrättsorganisation, vi har 62 
secondhandbutiker i Sverige o Norge. 90% av verksamheten är i andra länder 
och resterande 10% i Sverige.  
Arbetar med Barnrättsäventyret som innebär att träffa barnen och tillsammans 
genomföra aktiviteter för att lära sig hur barnkonventionen kan tillämpas i 
barnens vardag. Landsbygdsskolor i Västra Götaland och förortsskolor i 
Göteborg är i fokus.  
Utmaningar: stöd till barn i utsatthet, opinionsbildning 

8.  Övriga frågor  
Inga övriga frågor 
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Beredningen för mänskliga rättigheter 

 

Sammankallande Kontaktperson 

Beredningen för mänskliga rättigheter Liselott Johansson 

Västra Götalandsregionen Avdelning social hållbarhet 

 liselott.m.johansson@vgregion.se 

 070–2077800  

 

9.  Är det några frågor från dagens möte som ska lyftas vidare till beredningen för 
mänskliga rättigheter? 
Nej 

10.  Ämnen till framtida samrådsmöten? 
Se tidigare punkt - Färdplan 
 

11.  Utcheckning, reflektion över dagens möte 
Alla deltagare får möjlighet att säga ett eller några ord om hur de tycker att 
dagens samrådsmöte varit. 
 
Samlat, Stringent, Energifyllt, Bra, Jättelärorikt, Tydligare nu, Spännande, 
Uppstartskänsla, Taggad inför hösten, Intressant, Samspelt, Jättekul ser fram 
emot fortsättningen, Intressant och bra gruppdiskussioner 
 

Nästkommande möten  

2019-10-02, kl. 13-16 

2019-12-05, kl. 13-16     Kan ev. komma att ändras till annan dag 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Boards/Details/217559
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