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Dagordning 

1. Incheckning genom presentation av deltagarna 
 Vi hälsar Frida Craft välkommen. Frida vikarierar för Mikael Strömberg SRF Älvsborg. 

2. Dagordningen godkänns. Inga övriga frågor anmäls. 
 

3. Förgående mötesanteckningar godkänns. 

 

4. Inkomna frågor:   

Fråga 1. När kommer det att finnas välfungerande fordonsskyltning på 
spårvagnarna igen? 
Västtrafik svarar att det tyvärr har tagit lång tid att hitta en lösning för att ersätta de skyltar 
som inte längre tillverkas. Men nu har provinstallation av nya linjeskyltar genomförts i 
dagarna och resultat har varit tillfredställande. Nu återstår lite finjusteringar med placering, 
ljusstyrka och liknande. Strax efter årsskiftet är det tänkt att utbyte av trasiga skyltar ska 
starta i mer ordnad form och det kommer att vara runt fem spårvagnar per vecka som får 
de nya skyltarna. Planen är att alla trasiga skyltar ska vara utbytta under hösten 2022. 

Fråga 2. När kan Västtrafik garantera utrop inom regionens kollektivtrafik? 
Västtrafik svarar att alla fordon idag ska ha inre och yttre utrop. Detta ställs som krav i 
upphandlingar och det ställs också krav på att funktionerna ska kontrolleras regelbundet. 
Men Västtrafik kommer aldrig kunna garantera att all teknik ombord på ett fordon alltid 
fungerar. Skulle ett hållplatsutrop vara ur funktion går det inte att ställa in trafiken för alla 
resenärer. Dock har Västtrafik de senaste åren infört betydligt hårdare krav på uppföljning 
av att system och teknik på fordonen ska fungera. Teknik prioriteras som underlättar resan 
för alla resenärsgrupper vilket inkluderar synsvaga. Tyvärr har Västtrafik inte möjlighet att 
ha kontroll på alla fordon som är ute i trafik. Det underlättar att driva på i kravställningen 
om kundtjänst får in rapporter de gånger som resenärerna blir hindrade av att tekniken 
inte fungerar. 

Kundtjänst: 0771-414300 eller Kontakta Västtrafik - kundservice | Västtrafik (vasttrafik.se) 

Synpunkter från företrädare för föreningarna: 

- Det är bristande förståelse från förarna, de förstår inte konsekvenserna med 
avstängd eller lågt satt volym på inre och yttre utrop. 

- Funktionerna måste vara plomberade för att ingen förare ska kunna justera. 

https://www.vasttrafik.se/kundservice/
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- Det måste finnas läsbar information som anger samma information som det som 
sägs. 

Fråga 3. Hur löser Västtrafik - under tiden - behovet för personer med 
synnedsättning?  
På de spårvagnar som idag har en trasig främre skylt finns det en plastskylt som är placerad 
i nedre delen av frontrutan. Denna skylt visar vilken linje som den aktuella spårvagnen 
trafikerar. Västtrafik är medvetna om att detta inte är ett fullgott alternativ då den inte är 
lika synlig och att det ibland missas då det är manuell hantering. När det gäller övrig teknik, 
så som inre och yttre utrop och annat, arbetar Västtrafik enligt det som beskrivs i fråga 2. 

 

5. Uppföljning av tidigare ärenden 

Avgifter för hjälpmedel - hörapparat med batteriladdare 
Frågan har lyfts till presidiet för beredningen för mänskliga rättigheter som anser att frågan 
kan tas upp igen om situationen uppstår att avgift kvarstår även om bara hörapparater 
med batteriladdare förskrivs så småningom. Presidiet bedömer annars att Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsens beslut kvarstår.   

Synpunkter från företrädare för föreningarna: 

- Jag är emot att det tas ut avgifter på hörapparater. Det finns också människor som 
inte har råd att köpa batterier till sina hörapparater. Jämför det med att en 
rullstolsburen person inte behöver bekosta nytt batteri till elrullstolen. Personer 
med hörselnedsättning som inte använder hörapparater drabbas ofta av demens. 
Det medför stora kostnader för samhället. 

- Det finns många egendomliga krav på hjälpmedel. Till exempel rullstolar får man 
inte använda för mycket eller för litet. 

Nationell styrning av hjälpmedel  
Frågan har lyfts till presidiet för beredningen för mänskliga rättigheter. De önskar att 
beredningens ledamöter får inbjudan till Hjälpmedelsriksdagen som är den 16 maj 2022 på 
Svenska Mässan. Elaine Johansson kommer att meddela när programmet för 
Hjälpmedelsriksdagen är klart. Hjälpmedelsriksdagen kommer att vara digitalt och fysiskt. 

Information från företrädare för föreningarna: 

Det fanns nationell styrning av hjälpmedel redan 1911. Efter det har handikappinstitutet 
bildats och sedan Hjälpmedelsinstitutet. 2014 upphörde Hjälpmedelsinstitutet att existera 
och delar av deras arbete togs istället över av Myndigheten för delaktighet. 

Varningsljud på elbussar 
Det finns ett EU-direktiv om att bussar ska ha ett så kallat AVAS (Acoustic Vehicle Alerting 
System) på fordon som är typgodkända efter 210601. Transportstyrelsen har beslutat att 
kravet ska skrivas in i det svenska ECE-reglementet. SRF har drivit frågan om varningsljud 
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på elfordon genom EBU (European Blind Union) delvis av anledningen att nå en enhetlig 
lösning.  

Västtrafik svarar att de undersöker möjligheter och vad det skulle kosta att montera 
varningsljud på de nuvarande elbussarna som blev typgodkända innan juni 2021, men inget 
är bestämt. Nätverket Bus Nordic kommer att ta upp frågan om ett standardljud för bussar 
för att undvika att det kommer att vara olika ljud i varje region.  

Ökad samverkan mellan funktionsrättsorganisationerna och Västtrafik 
Funktionsrätt Västra Götaland och Synskadades Riksförbund väst har lämnat in en skrivelse 
till Västtrafik angående aktiv involvering för en kollektivtrafik för alla. 

I svaret från VD Lars Backström 210923 skriver han att Västtrafik ser positivt på att öka 
samverkan med funktionsrättsorganisationerna. I ”Strategin för en kollektivtrafik på 
jämlika villkor” lyfts det fram att berörda resenärsgrupper involveras i utvecklingsarbetet 
för att så långt som möjligt möta resenärers behov. De förslag som arbetas fram när det 
gäller organisering och arbetssätt för utökad dialog kommer att gå ut på remiss och 
diskuteras med berörda organisationer. 

Planering för mötet med presidierna för beredningen för mänskliga 
rättigheter, Västtrafik och kollektivtrafiknämnden samt samråd 
funktionshinder.  
Diskussion om hur timman med presidierna kan användas på det första samrådet 2022. 

Förslag: Skapa förståelse för vad som krävs för att kunna resa tryggt i kollektivtrafiken om 
jag har en funktionsnedsättning. Fler sinnen än ett behöver användas. Vilka blir 
konsekvenserna när till exempel information av någon anledning inte ges via syn, hörsel 
med mera. Alla funderar på vad som är viktigt och vi kommer att ha mejlkontakt inom 
samrådet innan det första samrådsmötet för att planera och prioritera vad som behöver 
lyftas upp under den begränsade tiden. 

Personal inom Västtrafik och de upphandlade leverantörerna behöver mer kunskap om 
funktionsnedsättningar. Funktionshindersföreningarna kan bidra till att höja kompetensen.  

6. Paus  

 

7. Mål för social hållbarhet Emma Broberg, avdelning social hållbarhet 
Emma träffade samrådet i våras angående målen. Nu fortsätter arbetet med målen för 
Västra Götalandsregionens egna verksamheter och de som finansieras av regionen. Alla 
fem samråden har varit med i arbetet med målen och fått möjlighet att svara på remissen. 

Kort återblick: 
Målen skulle vara fokuserade på Agenda 2030s 17 mål som syftar till att uppnå de 
mänskliga rättigheterna för varje människa. Ingen människa ska lämnas utanför. En god 
och jämlik hälsa ska uppnås. Mål och medel är lika viktiga. Hur vi når dem, är lika viktigt 
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som att uppnå dem. Det ska vara tydligt vem som ansvarar för att målen uppnås. 
Människorättsbaserat arbetssätt går i linje med de direktiv vi fått. 

De 17 globala målen i Agenda 2030 Målen är odelbara. Inget av de 17 målen får falla bort, 
då faller helheten. Tre övergripande mål är prioriterade i Västra Götalandsregionen. 

Fokus på Mål 1. God hälsa och välbefinnande (från agendans mål 3) 

Fokus på Mål 2. Jämlikhet och lika rättigheter (från agendans mål 10) 

Fokus på Mål 3. Tillit, trygghet och delaktighet (från agendans mål 16) 

Tanken är inte att varje målområde ska arbetas med separat. Det ska ske med berördas 
delaktighet och inflytande. 

Framtagandet av målen: 
- har skett genom förankring och diskussion med beredningen för mänskliga 

rättigheter och beredningen för folkhälsa och social hållbarhet. 

- har skett i ett nära samarbete och i dialog med representanter från Västra 
Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt remissförfarande. 

- har skett i dialog med samråden och remiss till samtliga föreningar i samråden. 

- har skett i dialog med ett antal regioner och kommuner 

- har bearbetats och harmoniserats i struktur, beredningsprocess och tänkt 
genomförande med förslag till Miljömål 2030 

Vad krävs för att uppnå målen: 
Styrdokumenten i Västra Götalandsregionen ska genomsyras av målen för social hållbarhet 

- Vision Det goda livet  

- Regional utvecklingsstrategi 

- Regionalt trafikförsörjningsprogram 

- Kulturstrategi  

- Strategi för omställning av hälso- och sjukvården 

Vad gör vi mer? 
- Praktisk integrering i ledning och styrning. Vi integrerar målen i lednings- och 

styrningsverktyget Plan- och styr.  

- Dialog med förvaltningar och bolag – vilka insatser görs 2022? 

- I Plan- och styrverktyget redovisar förvaltningarna och bolagen vad de gjort med 
målen för social hållbarhet, vilket kommer att följas upp 
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- Presidiedialoger 

- Dialog med civila samhället – vilka insatser bör prioriteras från 2022 och framåt? 

- Uppföljning: Nulägesanalys med indikatorer 

- Kommunikation, kommunikation, kommunikation! Västra Götalandsregionen har 
cirka 57 000 anställda. 

Remissinstansernas synpunkter: 
1. Viktigt att få ett engagemang från förvaltningarna och bolagen och vad jag som 

enskild medarbetare kan göra. 

2. Långsiktighet – inga nya mål 

3. Kommunikation  

4. Kunskap och kompetens  

5. Förutsättningar och resurser  

6. Arbetssätt  

7. Samverkan  

8. Involvering av målgrupper 

Av de 40 remissinstanserna tyckte en stor del att det civila samhället är viktigt. 

Vad är viktigt i genomförandet av målen ur samråd funktionshinders 
perspektiv och hur kan och vill ni bidra till genomförandet? 
 

Synpunkter från samrådet: 

- Det är viktigt med kunskap och kompetens hos dem som ska bryta ned detta 
dokument och ”skriva nedåt”.  Vad innebär ”alla”?  Begreppet universell utformning 
står inte med. Webbutbildningen om bemötande av personer med 
funktionsnedsättning ska vara så bra som möjligt och vara obligatorisk för ledning 
och till exempel chaufförer inom Västtrafik. 

- Viktigt att titta på den rapport som Socialstyrelsen kommit med. Personer med 
kognitiva svårigheter har sämst hälsa. Prioritera de grupper som har det sämst. 
Samhället har förändrats. Många verksamheter i kommunerna har inte wifi. Ta till 
vara funktionshindersföreningarnas kompetens och erfarenheter mer.  

- Levande bibliotek skulle kunna nyttjas mer. Där finns både engagemang och 
kunskap. 
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Emma Broberg: Viktigt att koppla tillbaka till olika perspektiv i dokumentet. Absolut ha med 
Universell utformning i kommunikationen. Det är viktigt att ha med 
erfarenhetskompetensen och viktigt att få hjälp med omvärldsbevakning. 

Synpunkter från samrådet: 

- Viktigt med god hälsa och välbefinnande. Människor har blivit mer drabbade under 
pandemin med stora försämringar.  Många blev drabbade av covid och behöver få 
mer förståelse för sin situation. 

- När vi inte ens kan få utrop på bussar, hur ska vi uppnå de här målen? Jag tycker att 
dessa texter är provocerade. 

Emma Broberg: Vi ska röra oss mot målen 2030.  

Stig-Olov Tingbratt: Vad händer om det finns förvaltningar som inte vill eller hinner 
engagera sig i målen? Finns det sanktioner? 

Emma Broberg: De här målen har vi möjlighet att följa i Plan och styr som är Västra 
Götalandsregionens system för målstyrning och rapportering. Det ger en annan överblick i 
arbetet med mänskliga rättigheter. Vi kan se i bolag och förvaltningar där det inte händer 
så mycket. Vi kan ta fram underlag och så får vi lyfta till politikerna. 

Stig-Olov Tingbratt: Jag tar med mig detta till politiken. Övergripande mål kan vara intet 
förpliktigande 

Synpunkter från samrådet:  

- Verkligheten ser annorlunda ut i kommunerna. Myndigheten för delaktighet och 
Länsstyrelsen kan stötta med omvärldsbevakning. I Göteborg finns en 
funktionshinderombudsman. Dessutom en äldreombudsman. 

- Det borde finnas en uppföljning, där de som jobbat bra med dessa frågor 
uppmärksammas på en liten gala!  

Länkar: 

Patient som medskapare 

8. Paus  

 

9. Information från beredning mänskliga rättigheters sammanträde 
211027 

- Besök från RFSL Sjuhärad som berättade vad de gör för det verksamhetsstöd de får 
från regionen 

 

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-fungerar-varden/varden-i-vastra-gotaland/patient-som-medskapare/patient-som-medskapare/
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- Fyllnadsval: Beredningen för mänskliga rättigheter beslutar att välja Elise Arnell (KD) 
som beredningens representant i samråd funktionshinder, då Patrik Karlsson (KD) 
har avsagt sig uppdrag. 

- Svar på ett initiativärende från ordförande och vice ordförande om att stödja 
kommunerna i Västra Götaland att lyfta arbetet med mänskliga rättigheter  

- Vania Timback har redogjort för fördelningen om parasportsstipendier som Västra 
Götalandsregionen delat ut: 

Regionfullmäktige beslutade i maj 2000 att inrätta ett årligt stipendium. Sedan 2001 har 
101 stipendier delats ut. Stipendiet har gått till 64 enskilda idrottare. 20 ledare och en 
idrottsguide har uppmärksammats för sina insatser. 18 lag har fått stipendiet. Pristagarna 
har varit bosatta i 31 av 49 kommuner i Västra Götaland  

- Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna) anordnas 6-7 december på Svenska 
Mässan i Göteborg  

- Borås anordnar en rättighetsmånad den 10/11 – 10/12 

Kommentar från samrådet: 

Rättighetsmånad i Borås. NSPH ska medverka. 

 

10.  Information:  
Uppdatering av riktlinjer för verksamhetsstöd Vania Timback, avdelning social hållbarhet 

Det finns tre stöd för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen.  

1. Organisationsstöd  
Syftet är att stödja ideella föreningar att driva sin regionala verksamhet. Kan sökas av 
organisationer eller föreningar som företräder personer med funktionsnedsättningar och 
patientföreningar. 

2. Verksamhetsstöd 
Syftet är att stödja ideella organisationers långsiktiga och systematiska arbete med att 
främja mänskliga rättigheter. Kan sökas av organisationer eller föreningar som företräder 

 barnrätt  

 nationella minoriteter 

 personer med funktionsnedsättning (paraplyorganisationer) 

 hbtqi - personer (inklusive stöd till pridefestivaler) 
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3. Projektstöd 
Projektstöd till utvecklingsprojekt. Syftet är att bidra till att stärka mänskliga rättigheter 
och minska skillnader i hälsa och livsvillkor i Västra Götaland. Civila samhället kan ansöka 
för regionala utvecklingsprojekt. Projekttid 1-3 år 

Beredningen för mänskliga rättigheter och beredningen för folkhälsa och social hållbarhet 
verkar under regionstyrelsen. 

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet uppdaterar också sina stöd för att 
synkronisera med beredningen för mänskliga rättigheters stöd. Nytt är att beredningen för 
folkhälsa och social hållbarhet kommer att utlysa ett nytt stöd – verksamhetsstöd. 
Dessutom har de ett stöd för utvecklingsprojekt. 

Styrdokumenten för de ekonomiska stöden är: 
 Vision Västra Götaland – Det goda livet 

 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 

 Västra Götalandsregionens mål för social hållbarhet 2030 

 Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället 

Uppdragsbeskrivningen för beredningen för folkhälsa och social hållbarhets stöd är ett 
främjande och förebyggande arbete inom folkhälsa och social hållbarhet. Aktörer som kan 
beviljas stödet är aktörer inom det civila samhället med regional relevans och som vid 
ansökan varit verksamma i flera år (antal år ej bestämt), med verksamhet som stödet 
avser. 

Ansökan öppnar 2022 och avser perioden 2023 – slutår ej bestämt. 

Förslag på uppdateringar: 
Synkronisera med nyantagna styrdokument såsom:  

 den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 

 VGR:smål för social hållbarhet 2030 

 den nya avisningen för verksamhetsstöd för social hållbarhet med inriktning 
folkhälsa och social hållbarhet. Ändra skrivelser som ”riktlinjer till anvisningar ” 

 använda liknande begrepp, rubriker, struktur och formuleringar som policy 

När organisationer blir beviljade verksamhetsstöd skapas en överenskommelse utifrån 
mänskliga rättigheter och social hållbarhet inom fyra områden:  

- Samverkan 

- Kunskapsutveckling 
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- Intressepolitiskt arbete 

- Utvecklingsfrågor 

Diskussion: 

- Kan en paraplyorganisation söka stöd hos båda beredningarna?  

Ja, de kan söka båda stöden om de uppfyller kriterierna för båda. Går inte att få 
dubbelfinansiering om samma syfte anges. 

- En företrädare för en förening FUB, deltar i referensgruppen från civila samhället 
som tar fram dessa stöd och har nyss haft ett möte.  

En hel del frågor framkommer som är svåra att svara på i dagsläget.    

Två medarbetare inom avdelningen för social hållbarhet med inriktning beredningen för 
folkhälsa och social hållbarhet arbetar med uppdatering av sin del av stöden medan Vania 
Timback arbetar med beredningen för mänskliga rättigheters. 

Kommer det också att bli en revidering av organisationsbidrag? Svar: Nej 

Utvärdering av samrådsarbetet för perioden 2019-2021. Enkät och fokusgrupp 

En utvärdering av 2021 års samråd kommer att mejlas ut i enkätform under december 
månad. Under det första samrådstillfället 2022 kommer det att bli fokusgrupper för 
utvärdering av samrådsarbetet under 2019-2021.  

11.  Övriga frågor  
Inga frågor 

 

12. Är det något från dagens möte som ska lyftas vidare till beredning 
mänskliga rättigheter via presidiet?  
Nej 

 

13. Teman till kommande samrådsmöten  
 Trafikfrågor 

 HR Jobb i VGR 

 Kompetens  

 Utbildning/skola psykiatri 
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 Delaktighet – kommunikation 

 

14. Utcheckning, reflektion över dagens möte 
- givande som vanligt, funderar på styrsystem och att mäta och följa upp 

- bra samtal, kommunicera och sprida mer kunskap om våra frågor 

- ständiga dejavyer, man hoppas att det ska hända någonting 

- spännande när det blir verkstad 

- roligt att vara med. Bidragspolicyn väldigt intressant, jätteroligt 

- Västtrafik återkommande fråga hoppas vi får till ett möte med dem 

- inte mycket att tillägga, ser fram emot att Västtrafiks frågor ska lämna. Hoppfull 
men frustrerad 

- bra möte och diskussioner hoppas att det görs praktiskt inte bara stannar med ord 

- kompetensfrågor viktigt! Låt oss fokusera på kompetensfrågor 

- bra möte  

Nästkommande möten 2022: 
Samrådsmöte 1: Datum ej bestämt (flera presidier deltar) 

Samrådsmöte 2: 5 maj 

Samrådsmöte 3: 15 september 

Samrådsmöte 4: 3 november 

 

Ordförande Stig-Olov Tingbratt tackar för mötet och önskar God jul och Gott nytt år! 

Sammankallande Kontaktperson 

Beredningen för mänskliga rättigheter Åsa Olsson 

Västra Götalandsregionen asa.olsson@vgregion.se 

 070-540 53 66 

 

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/217559

