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Mötesanteckningar samråd barnrätt 
 

Mötesdatum: 2019-12-05 

Tid:  Klockan 13.00 – 16.00   

Plats:  Nya Regionens Hus, Bergslagsgatan 2 
411 04 Göteborg Lokal: Lokföraren 

 

Deltagande organisationer 
Göteborgs räddningsmission 
Rädda barnen 
Tjejjouren Väst 
Maskrosbarn 
Tamam 
Erikshjälpen 
Vägen in för familjer, vuxna, barn och ungdomar 
 

Övriga deltagare 
Linda Åshamre, beredningen för mänskliga rättigheter 
Andreas Hernbo, beredningen för mänskliga rättigheter 
Liselott Johansson, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
Anna Jacobson, avdelning social hållbarhet – punkt 5 Nya MR-mål 
 

Dagordning Ärende 

1.  Incheckning 
Deltagarna presenterade sig med namn och organisation, dessutom ett par ord 
om känslan inför att Barnkonventionen snart är svensk lag.  
 
Fortfarande förvirring, det har tagit lång tid, mycket anpassningar under lång tid, 
jättebra att det blir lag nu, Fullt ös nu, Spännande, det borde hänt tidigare men 
kul att äntligen komma igång mer, Lättare att fokusera mer, Nyfiken på ett 
skeptiskt sätt -kommer det bli förändringar? Mycket behöver göras nu för att det 
ska bli någon skillnad, Mest inspirerad angående de kommande åren, känslan är 
högt o lågt -nu börjar det bli intressant, Instämmer i känslorna – frustrerad - bara 
den senaste veckan tänkt på två fall där barnperspektivet saknats – men hoppas 
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att det ska bli bättre, Fundersam – inser att vi har en hel del att göra men bra att 
det blir lag. 
 

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

3.  Föregående mötesanteckningar 
Linda gick igenom mötesanteckningarna, påminner också om att 
organisationerna kan komma med önskemål om vad våra möten ska innehålla. 
 
Inga synpunkter på mötesanteckningarna från samrådets möte 2 oktober. 
 
Önskemål om att bifoga föregående mötes minnesanteckningar till kallelsen så 
att de finns i samma mejl. Lättare att hitta om de är på samma ställe. Liselott ser 
till att skicka ut dem tillsammans. 
 

4.  Utbildning Barnets rättigheter 
Vid förra samrådsmötet gick vi igenom del 1 och 5 i webbutbildningen: 
Barnkonventionen – från teori till praktik. Denna gång fortsatte vi med del 2 
Kunskap och del 3 Historik. Efter varje del är det en dialogfråga som deltagarna 
reflekterar kring tillsammans. Samrådet tyckte att det blev intressanta dialoger i 
gruppen utifrån dessa frågor.   

5.  Fördjupning: Nya MR-mål för VGR 
Anna Jacobson, avdelning social hållbarhet 
I framtagandet av nya mål för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 
har beredningen för mänskliga rättigheters samråd möjligheter att vara med och 
påverka.  För att kunna förbereda sig inför dagens workshop har 
samrådsdeltagarna fått ut underlaget ”Workshop om nya mål för Mänskliga 
Rättigheter i Västra Götalandsregionen”  
  
Anna gick först igenom nuvarande MR-plan och hur den togs fram. MR-planen 
gäller till och med 2020 och avdelning social hållbarhet har nu fått i uppdrag att 
ta fram nya MR-mål som ska gälla från och med 2021. 
 
I uppdraget ingår att utgå från FN:s globala mål – Agenda 2030. 
De 17 målen och 169 delmålen i Agenda 2030 berör hela samhället, olika 
samhällsaktörer och en mängd olika verksamhetsområden. Inte minst på lokal 
och regional nivå. 
En central princip är att ingen ska lämnas utanför – ”Leaving no-one behind”. 
Den ska genomföras med hänsyn till de människor och samhällen med sämst 
förutsättningar. 
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Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige handlar i hög grad om genomförandet 
på lokal och regional nivå. Agendan hänger nära ihop med verksamhet som tex 
hälso- och sjukvård, skola, samhällsplanering, omsorg med mera. 
 
Se bifogad presentation för mer detaljer och tidsplan. Processen med nya MR-
mål är nu i sin början där träffarna med samråden är en del. Under våren 
kommer en remissversion tas fram och organisationerna föreslås ges möjlighet 
att svara på den. Planerat beslut i Regionfullmäktige november 2020.  
 
Arbetshypotesen är att det ska bli tre övergripande mål och tre delmål per mål 
samt en riktlinje för att genomföra målen.  
Det kommer att bli upp till förvaltningarna att besluta om åtgärder i varje nämnd 
och styrelse, det ska in i ordinarie verksamhetsplaner. 
 
Efter genomgången delade samrådsdeltagarna upp sig i två grupper och 
diskuterade utifrån frågan: 
 
Vilka är problem/utmaningar för era organisationers målgrupper 
 
Några punkter som lyftes vid återsamlingen i helgrupp: 

- Inne på förebyggande insatser – främja psykisk hälsa och 
välbefinnande. Barn som anhöriga i vår målgrupp – jätteviktigt 
att vården är till för vår målgrupp när föräldrarna får stöd från 
vården behöver barnen stöd. 

- Samverkan pratade vi mkt om här, VGR:s mål o Fullföljda 
studier är ju en skolfråga men också viktigt inom regionala 
verksamheter tex. i vården. 

- Rättssäkerheten för barnen 
- Kunskapsbrist - Låg kunskap prata med barnen. Kunna 

identifiera det som är viktigt 
- Psykisk ohälsa som leder till att skolan inte kan fullföljas 
- Ojämlikhet – regionen är så stor, hur ser det ut i olika delar? 
- Familjer och individer med olika juridisk status, papperslösa, 

socioekonomiska, brist på boende en enorm och komplex fråga 
som skapar så mycket mer – psykisk ond spiral leder till många 
svårigheter – samverkan krävs för att komma tillrätta med detta 

- Jobba tillsammans med varandra kräver mycket men är svårt. 
IOP fungerar bra för en del org. Men inte alla. 
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6.  Information från beredning mänskliga rättigheter (sammanträde den 29 
oktober)  
Återkoppling i frågan som togs vidare till beredning mänskliga rättigheters 
sammanträde från förra samrådsmötet:  ”Frågorna kring barn och unga var inte 
tillräckligt framträdande i RUS-processen” Frågan diskuterades på mötet och 
följande blev beslutat: 

 
Barnperspektivet i den regionala utvecklingsstrategin 2021–2030   

Vid beredning för mänskliga rättigheters samråd barnrätt den 2 oktober 
framkom synpunkter på att den kommande regionala 
utvecklingsstrategin 2021–2030 så här långt saknar ett barnperspektiv. 
Med anledning av det ger beredningen för mänskliga rättigheter 
avdelningschefen för avdelning social hållbarhet i uppdrag att ta upp 
frågan i styrgruppen för den regionala utvecklingsstrategin. 
 

Beslut 
Beredningen för mänskliga rättigheter ger avdelningschefen för 
avdelning social hållbarhet i uppdrag att ta upp frågan om 
barnperspektivet i den regionala utvecklingsstrategin 2021–2030 i 
styrgruppen för arbetet. 
 
 

Webbutbildningen Barnkonventionen – från teori till praktik 
Ledamöterna i beredningen för mänskliga rättigheter gick igenom 
webbutbildningen Barnkonventionen – från teori till praktik. 
 
Anteckningar från beredningens sammanträden finns på hemsidan: 
Beredningen för mänskliga rättigheter 
 

7.  På gång och utmaningar för organisationerna? (runda med några 
minuter/organisation) 
 
Maskrosbarn: Precis avslutat två projekt. Skolkurage riktat mot elevhälsa o 
lärare i hur man kan möta vår målgrupp.  
Det är generellt mycket kring jul som ofta är en svår tid för många barn. 
Vi har skickat ut en barnrättsbox till alla landets socialkontor där det finns 
verktyg att arbeta utifrån barnkonventionen, framför allt med att göra barn och 
unga delaktiga. https://vuxen.maskrosbarn.org/barnrattsboxen/ 
 
Tamam: Vi har Vänskapscafé på onsdagar och läxhjälp på torsdagar varje 
vecka. Ungdomarna kan träffas oavsett bakgrund, få kompisar, lära sig språket 
och även få läxhjälp. 

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/
https://vuxen.maskrosbarn.org/barnrattsboxen/
https://vuxen.maskrosbarn.org/barnrattsboxen/
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Vi har en grundutbildning 1–2 ggr per termin för volontärer och gruppledare där 
vi berättar om Tamam normkritik, barnkonventionen mm. 
 
Tjejjouren Väst: 
Avslutat ett projekt kring en stöd-app: Stella. Det handlar om kunskap, stöd och 
rättigheter. Vi får mycket mer samtal in till chatten som en effekt av appen. 
Finansiering för nästa år är också i fokus nu. Vi vet också att det blir mycket 
kring jul så vi stärker upp i chatten mm.  
 
Rädda Barnen: 
Rädda barnen fyller 100 år i år, vilket vi uppmärksammar på flera olika sätt.  
I höst har Rädda barnen släppt ett uppdaterat material kring Stopp min kropp, 
som är en vägledning i hur vuxna kan prata med barn om kroppen, integritet och 
övergrepp.  
I Göteborg har Rädda barnen haft workshop med Social resursförvaltning 
gällande att Barnkonventionen blir lag.  
 
Göteborgs räddningsmission: 
Avslutat ett stort Vinnova-projekt som handlat om att jobba med lärlabb. Sökt 
pengar för att laborera fram komplexa problem, jobbat i Lövgärdeskolan ihop 
med Erikshjälpen. Nu handlar det om hur det fortlever? Hur kan vi vara med 
fortsättningsvis och arbeta för att skapa ett tryggare Lövgärdet, svårt att 
implementera något och även en utmaning att dra sig tillbaka. Hur kan de bära 
engagemanget själva. Fortsätta med studiestöd inte enbart läxläsning utan också 
studiemotivering. Fint samarbete med lärarhögskolan på GU.  
Vill starta skola och har fått skoltillstånd, hoppas få komma igång. 
Finansiering nästa år – vill göra mycket men det är en ekonomisk fråga.  
 
Erikshjälpen och Vägen in för familjer, vuxna, barn och ungdomar var inte 
kvar på mötet vid denna punkt. 

8.  Övriga frågor 
Inga övriga frågor men en påminnelse om att samrådet valt att inte ha någon 
work-shop kring trafikförsörjningsprogrammet utan varje organisation har 
möjlighet att göra inspel själva. Information finns i tidigare mejl.   

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

10.  Ämnen/frågor till framtida samrådsmöten? 
Fortsätta med webbutbildningen enligt vår färdplan.  Information om arbetet 
med bildstöd och hur det kan användas i kommunikation. Deltagarna uppmanas 
att höra av sig till Liselott med förslag och tankar. 
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Sammankallande Kontaktperson 

Beredning för mänskliga rättigheter Liselott Johansson 

Västra Götalandsregionen Avdelning social hållbarhet 

 liselott.m.johansson@vgregion.se 

 070–2077800  

 

 

11.  Utcheckning, reflektion över dagens möte  
Vi går laget runt och varje deltagarna säger något/några ord om hur dagens 
samrådsmöte varit. Detta kom upp i rundan: 

- Intressanta samtal utifrån frågorna i webbutbildningen 
- På väg  
- Givande – har fått mycket inspiration och input 
- Givande och inspirerande 
- Mycket givande och inspirerande som jag tar med mig 
- Nytänk 

 
 

Nästkommande möten  

2020-01-29 kl. 13-16 

2020-05-07 kl. 13-16           

2020-09-08 kl. 13-16           

2020-11-03 kl. 13-16           


	Mötesanteckningar samråd barnrätt
	Mötesanteckningar samråd barnrätt
	Deltagande organisationer
	Deltagande organisationer
	Övriga deltagare
	Övriga deltagare


