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Mötesanteckningar samråd barnrätt 
 

Mötesdatum: 2019-10-02 

Tid:  Klockan 13.00 – 16.00   

Plats:  Nya Regionens Hus, Bergslagsgatan 2 
411 04 Göteborg 

 

Deltagande organisationer 
Bris 
Göteborgs räddningsmission 
Maskrosbarn 
Erikshjälpen 
Vägen in för familjer, vuxna, barn och ungdomar 
 

Övriga deltagare 
Carina Liljesand, beredningen för mänskliga rättigheter 
Linda Åshamre, beredningen för mänskliga rättigheter 
Inga-Maj Kruger, beredningen för mänskliga rättigheter 
Liselott Johansson, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 

Dagordning Ärende 

1.  Incheckning/presentationsrunda 
Deltagarna presenterade sig och sin organisation. 

2.  Godkännande av dagordning, inklusive anmälan av övriga frågor 
Dagordningen godkändes, inga övriga frågor anmäldes. 

3.  Föregående mötesanteckningar 
Inga synpunkter på mötesanteckningarna från samrådets möte 7/5 

4.  Start - Utbildning Barnets rättigheter 
I färdplanen som samrådet har beslutat om är grunden: Barnkonventionen blir 
lag med fokus på kunskapshöjning. 
Viktigt att samrådet har en gemensam kunskapsbas för att kunna driva 
barnrättsarbetet framåt. Ett önskemål var att utgå från Webbutbildningen 
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Barnkonventionen – från teori till praktik som VGR har tagit fram tillsammans 
med SKL.   
Vi gick igenom hur VGR arbetar övergripande med stöd till förvaltningar och 
bolag. (se bilaga) Fokus är på kunskapshöjning och grunden är 
webbutbildningen. Alla förvaltningar ska ha minst ett ombud för barnets 
rättigheter och de utbildas av avdelning social hållbarhet som dessutom håller 
ihop ett nätverk för ombuden. Två fysiska nätverksträffar per år anordnas och 
en digital plattform för ombuden är under uppbyggnad. En vägledning för att 
göra prövningar av barnets bästa/Barnkonsekvensanalyser kommer också snart 
att finnas. Delaktighet och inflytande för barn och unga är ytterligare ett 
område under utveckling. 
   
Vi gick igenom del 1 och 5 i webbutbildningen och i dialogen kring perspektiven 
kom mycket intressanta reflektioner fram. 
 
Samrådet understrykte att det är bra att VGR arbetar utifrån denna struktur och 
håller fast vid denna grund i kunskapshöjning för hela organisationen. Viktigt att 
se till att så många som möjligt har grundkunskap om barnkonventionen ska 
kunna genomföras i praktiken. Dessutom är det en viktig del i och med att 
barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Implementering tar lång tid och det 
behövs reflektioner och dialog i arbetsgrupper för att rutiner och ett 
systematiskt arbete ska kunna förankras. 

5.  Återkoppling från work-shop den 19/9 om den regionala utvecklingsstrategin  
Två representanter från samråd barnrätt deltog. 
Arbetet med RUS:en presenterades samt vilka utmaningar som identifierats där 
barn o ungas förutsättningar är en del. Sedan delades vi in i grupper och vi från 
det civila samhället fick tycka till om vad vår del var i varje särskilt område.   
 
Under dagen ”samtal om regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-
2030” upplevde representanter från samråd barnrätt: 

• Frågorna som rörde barn fick ta oroväckande lite plats. Dels var det 
underrepresenterat bland de stora frågorna på scenen. I underlaget 
finns barn och ungdomar med som en prioriterad fråga, men fick lite 
plats i de stora diskussionerna.  

• Frågorna till den sista rundan där vi fick sitta och diskutera ett område vi 
själva väljer var inte anpassat efter barn och unga. Det var väldigt svårt 
att fundera kring barn runt de frågor som ställdes, svårt att lyfta 
barnfrågan till en bra höjd. Utformningen av frågorna upplevdes 
anpassade efter de traditionellt sett viktigare frågorna som rör näringsliv 
eller arbetsmarknad.    
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Vår farhåga är således att detta är någonting symptomatiskt för hur det arbetas 
med barnfrågan, både i RUS och i övrigt arbete i politiken. Vi vill vara säkra på 
att barnfrågan tas på allvar, inte bara i skriftliga RUS, utan också i det arbete 
som ska leda fram till den. FN:s konvention om barnets rättigheter blir lag i 
januari 2020, hur säkrar ni att RUS-processen och VGR:s strategiska arbete 
uppfyller den?  
Samrådet behöver lyfta det mer och prioritera upp det. 

6.  Information om nya MR-mål 
Västra Götalandsregionens handlingsplan för mänskliga rättigheter ”För varje 
människa” gäller till och med 2020 och samrådet var delaktig i framtagandet av 
den. Beredning mänskliga rättigheter har nu fått i uppdrag att ta fram nya mål 
för mänskliga rättigheter som ska gälla från och med 2021. Målen ska vara 
ihopkopplade med agenda 2030. 
 
Ett första utkast håller på att tas fram och dialog med olika aktörer pågår. 
Samråd barnrätt erbjuds att vid nästa samrådsmöte få en fördjupad 
presentation och en möjlighet till inspel. Dessutom kommer det även att finnas 
möjligt för organisationerna att påverka när förslaget går ut på remiss. 
 
Samrådet vill gärna att det blir en fördjupad genomgång och dialog kring MR-
målen vid nästa samrådsmöte. 
 

7.  Information om nytt trafikförsörjningsprogram 2021 – 2024  
Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för 
kollektivtrafikens utveckling och pekar ut riktningen för kollektivtrafiken, fastställer 
mål och utvecklingsområden. Nuvarande program gäller till och med 2020 och det 
håller på att revideras. 
Samrådet erbjuds möjlighet till inspel antingen genom att processledare 
medverkar på nästa samrådsmöte i december för en dialog kring frågorna eller att 
organisationerna själva mejlar till processgruppen. 
 
 De vill gärna ha samrådets inspel kring:  
• Finns det några frågor/områden som är särskilt viktiga att vi beaktar i 
framtagandet av det nya trafikförsörjningsprogrammet?  
• Är det någon strategisk fråga som ni saknar i nuvarande program?  
• Är det något/några åtgärdsområden i Strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor 
som är extra angelägna att vi lyfter in i själva trafikförsörjningsprogrammet som ett 
prioriterat fokusområde för kommande programperiod? 
Läs gärna mer i bifogad fil. 
 
Samrådet valde att de organisationer som vill mejlar in sina synpunkter till: 
kollektivtrafik@vgregion.se. Skriv ärendenummer KTN 2019–00023 i ämnesraden. 
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8.  Information från beredning mänskliga rättigheter 
(sammanträden den 21 maj och 3 september) 
Återkoppling uppdaterade riktlinjer ekonomiskt stöd. 
Samrådet fick på förra mötet information om förslaget om uppdateringarna av 
riktlinjerna för ekonomiskt stöd. Den 10 september antog regionstyrelsen 
uppdateringarna. I korta drag innebär uppdateringarna att organisationsbidrag 
nu heter organisationsstöd och att verksamhetsbidrag nu heter 
verksamhetsbidrag. Riktlinjerna är även mer anpassade till policyn för 
ekonomiskt stöd till det civila samhället. 
Organisationsstöd kommer att utlysas för tre år i taget. 
Uppdateringar kopplat till verksamhetsstödet är att lägsta stöd är höjt från 
25 000 kronor per år till 50 000 kr per år samt att paraplyorganisationer måste 
samverka inom minst två funktionshinderområden. Med 
funktionshinderområden menas två intresseområden, dvs inom olika 
nedsättningar/hinder. 
 
Anteckningar från beredningens sammanträden finns på hemsidan: 
Beredningen för mänskliga rättigheter 
 

9.  På gång och utmaningar för organisationerna? (runda med några 
minuter/organisation) 
 
Erikshjälpen 
Vi har precis avslutat barnrättsäventyret på turné. Är delaktig i Lövgärdets 
lärlabb som är i slutfasen. 
 
Göteborgs räddningsmission 
Har precis fått tillstånd att starta skola vilket vi är väldigt glada för. Är i slutfasen 
med Lövgärdets Lärlabb som är ett Vinnova-projekt där vi har jobbat med skola 
och Community-arbete. Fortsätter att utveckla verksamhet för att stödja barn 
och föräldrar i skolfrågan.  
 
Bris 
Löpande arbete med att stötta barn och unga via chatt med mera.  
Vinovaprojektet är nu inne i spridningsfasen. Nätverksträffana runtom i landet 
har genomförts på temat – Barnkonventionen teori till praktik. Vi ser också 
vikten av att höja kunskapen om barnrätt. 
 
Maskrosbarn 
Maskrosbarn fortsätter arbetet med den löpande stödverksamheten i regionen: 
kurator, Barnombud och ungdomsgård samt Chatt, coach och helgläger.  
 

https://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/beredningar-kommiteer-och-utskott/kommitten-for-manskliga-rattigheter/
https://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/beredningar-kommiteer-och-utskott/kommitten-for-manskliga-rattigheter/
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Maskrosbarn har stort fokus på barnkonventionen nu och hur vi kan arbeta för 
att lyfta frågan när det kommer till vår målgrupp och de vuxna som möter vår 
målgrupp. Vi arbetar vidare med elevföreläsningar och har ett 
utvecklingsprojekt tillsammans med Göteborgs stad, social resurs, om barns 
delaktighet i socialtjänsten. Samt ett samarbete med GR om Västermodellen.  
 
I övrigt så har vi nyligen släppt kampanjen ”Barndom utan baksmälla”, 
systembolagets kampanj tillsammans med ett antal barnrättsorganisationer. Vi 
har också en särskild satsning på skolan i projektet ”Skolkurage” som kommer 
att avslutas innan årsskiftet och spridas under nästa år. Det syftar till att skolan 
ska kunna fånga upp och möta vår målgrupp, någonting som skolpersonal tycker 
är svårt idag (enkätsvar från projektet skolkurage).  
 
Vägen in 
Vägen In är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening. Medlemmarna är 
både nyanlända och andra invånare både familjer, vuxna, barn och ungdomar. 
Förutom vuxnas olika studiecirklar och aktiviteter, lägger verksamheten ett stort 
engagemang på barnrättigheter och olika aktiviteter för att öka delaktigheten. 
Exempelvis olika lovaktiviteter och helgaktiviteter. Verksamheten jobbar utifrån 
ett demokratiskt, jämställt och jämlikt perspektiv, där vi erbjuder en mötesplats 
för alla oavsett ålder, kön, funktionshinder, osv. 
 
Vi jobbar med integration och hälsa, en plats för föräldrar och andra vuxna. 
Efter ankomsten till Sverige kan de vända sig till oss och få stöd, veta sina 
rättigheter o skyldigheter. Vi har öppet 8.30-15 med schemalagda aktiviteter. 
Rättigheter till barnet att kunna placeras i förskolor och skolor.  Barn som väntar 
hemma innan de fått uppehållstillstånd kan bli apatiska med mera. Vi ger dem 
möjligheter. 
Ett annat exempel är att vi ökar kunskaper om livräddning via Röda Korset för 
föräldrar, hur hanterar vi situationen när barn råkar illa ut till exempel sätter i 
halsen. 
Vi är både volontärer och anställda motsvarande 1 och ½ tjänst.  
 
Tjejjouren Väst 
Kunde inte närvara på mötet men hälsade att de lanserar en ny stödapp - 
Stella den 11/10. De kommer ha ett mingel i sin lokal på Nordostpassagen 7, 
torsdag den 10/11 kl.15-18 som alla i samrådet är välkomna till.  
 
Syftet med appen - Stella är att fler unga ska ha tillgång till stöd, på sina villkor. I 
appen finns information om ämnen som kan vara svåra att prata om. Det 
handlar om allt ifrån olika former av våld och utsatthet, till relationer och 
vänskap.  Appen är också fylld med övningar som man kan göra för att känna 
sig lite tryggare, till exempel när man ska sova, känner oro eller panik. I appen 
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finns uppgifter om var en kan vända sig om någon gör en illa, om en mår dåligt, 
eller behöver annat stöd.  

10.  Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

11.  Är det några frågor från dagens möte som ska lyftas vidare till beredningen för 
mänskliga rättigheter? 
 
Frågorna kring barn och unga var inte tillräckligt framträdande i RUS-processen 
(se texten under punkt 6 ovan) 

12.  Ämnen/frågor till framtida samrådsmöten? 
Organisationerna kan höra av sig till Liselott mellan mötena för att komma med 
förslag eller idéer. 

13.  Utcheckning, reflektion över dagens möte 
Några ord från varje deltagare om dagens samrådsmöte. 
Jättebra fått ny kunskap som var bra för att tänka på nytt sätt. Ett exempel från 
filmen i webbutbildningen var givande även om man visste det så hade man inte 
reflekterat tillräckligt kring perspektiven. Även intressant att höra om work-
shopen kring RUS:en. 
Bra att det blev en tankeställare även på en enskild nivå, inte bara övergripande. 
Mycket intressant att lyssna tar med mig – glad att vi lägger vikt vid respekten 
för människan från liten till stor. Klok samling här. 
Jätteroligt, intressant. 
Tycker att det varit fint att vara med er idag, känsla av bättre koll nu klok grupp, 
givande högt i tak det är fint. Tack 
Härligt att vi nu tar fokus på barnrätten, roligt att träffa många nya. 
Bra att webbutbildningen kan nås av alla, viktigt att förtroendevalda tar del av 
webbutbildningen – hur man tar del av utbildningen och på vilket sätt.  
 
Ta med er att ni kan höra av er till politikerna – efterfråga hur vi jobbar med 
barnrätt i olika nämnder och styrelser! 

Nästkommande möte 

2019-12-05, kl. 13-16           
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Sammankallande 

 

 

Kontaktperson 

Beredningen för mänskliga rättigheter Liselott Johansson 

Västra Götalandsregionen Avdelning social hållbarhet 

 liselott.m.johansson@vgregion.se 

 070–2077800  
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