
 
 

Mötesanteckningar samråd 
funktionshinder 
 

Mötesdatum: 2021-05-20 

Tid:  13.30 – 16.30 Samrådsmöte 

Plats:   Digitalt möte (Teams) 

 

Deltagande organisationer 
Astma- och Allergiföreningen i Västra Götaland. 
Attention Skaraborg 
DHR Region Västra Götaland  
Diabetesföreningen Västra Götaland 
FUB  
Funktionsrätt Skaraborg/HRF Västra Götaland 
Hjärnkraft  
NSPHiG 
SRF Göteborg 
SRF Älvsborg 
Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben 
VGDL 
 

Övriga deltagare 
Amanda Brown-Stjärnå (M), beredningen för mänskliga rättigheter  
Patrik Karlsson (KD), beredningen för mänskliga rättigheter 
Ulla-Britt Hagström (L) beredningen för mänskliga rättigheter 
Agneta Eriksson, regionutvecklare, avdelning social hållbarhet Västra 
Götalandsregionen VGR 
Emma Broberg, regionutvecklare, avdelning social hållbarhet VGR 
Åsa Olsson, regionutvecklare avdelning social hållbarhet, VGR 
 
Frånvarande: 
Stig-Olov Tingbratt (C), beredningen för mänskliga rättigheter 
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Dagordning 

1. Incheckning genom presentation med namn och förening 

2. Dagordningen godkändes. Ingen anmälan av övriga frågor 

3. Förgående mötesanteckningar godkändes 

4. Inga frågor har inkommit  
 

 

5. Uppföljning av tidigare ärenden 

 Koordination mellan huvudmän, hela resan.   
På samråd funktionshinder den 3 september 2020 lyfte företrädarna för 
funktionshindersföreningarna behovet av koordination och överlappning mellan 
huvudmännen för de olika trafikslagen kollektivtrafik, sjukresor och färdtjänst i 
Västra Götaland för att hela resan ska fungera. 
Västtrafik har förutom kollektivtrafik, också uppdraget att upphandla och samordna 
sjukresor i länet. Västtrafik har ett uppdrag från VGR och från 45 av regionens 49 
kommuner att upphandla, samordna och utföra resor med färdtjänst utifrån de 
förutsättningar som varje uppdragsgivare sätter för varje resenär. 
I Västra Götaland är fyra kommuner; Göteborg, Borås, Tranemo och Ulricehamn 
inte anslutna till den samordning av kommun- och regionresor som idag sker 
genom Västtrafik, och de har egna beställningscentraler. 
I samband med en översyn av sjukresor (RS 2019-07910) framkommer att det finns 
tydliga fördelar med att ha vårdresor och kommunresor i samma system då det 
skapar fler samordningsmöjligheter. 

 fler fordon finnas tillgängliga under längre tid i en kommun när 
reseunderlaget ökar.  

 ett bättre flöde i trafikplaneringen. 
 fler fordon ökar tex sannolikheten för kortare framkörningar och returer 
 minskat antal resor kan också antas ge minskad negativ miljöpåverkan. 

 
Regionstyrelsen gav 2020-05-26 regiondirektören i uppdrag att verka för  
samordning av serviceresor med Göteborg, Borås, Ulricehamn och Tranemos 
kommuner och för samtliga kommuner i Västra Götaland avseende samordning av 
tillståndsgivning och regelverk. Uppdraget hörde ihop med grunduppdraget 
”Översyn av sjukreseverksamheten”, Representanter för VGR har mött 
representanter för VästKom för att diskutera detta. VästKom återkopplade efter att  
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frågan behandlats i styrelsen genom VD med besked om att intresset var svalt då 
det handlar om det kommunala självstyret.  
 
I handlingsplanen för strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor beskriver Västtrafik 
ett nuläge och de mycket viktiga åtgärder som de behöver göra för att uppnå målen. 
Många av de här planerade åtgärderna skulle göra stor skillnad för att känna en 
trygghet vid resan. Det är viktigt att en överlappning sker av de olika 
huvudmännens ansvar, så att den enskilde resenären alltid kan känna sig trygg 
med sin resa och inte blir lämnad utan hjälp vid oförutsedda händelser 
 
Färdtjänst till jobbet, sjukresa från folkbokföringsadressen: 
En fråga som lyfts är en person som åker färdtjänst till jobbet och sedan måste ta 
färdtjänst hem för att från sin folkbokföringsadress åka sjukresa till vårdgivaren.  
Svar: Handläggare på Sjukresor VGR uppger att det går att beställa sjukresan från 
sitt arbete om sträckan därifrån till vårdinrättningen är lika lång eller kortare som 
avståndet från folkbokföringsadressen till vårdinrättningen. Denna information skulle 
kunna tydliggöras på 1177.se ”Sjukresor i Västra Götaland”. 
 
Kommentarer från samrådet: 

- Det viktiga är att det är en samordning av resorna, att man inte blir stående 
utan hjälp på till exempel en perrong, att färdtjänst inte kan hämta upp på en 
hållplats om man blivit lämnad där. 

- Viktigt att funktionshindersföreningar har samråd med Västtrafik direkt 
- Absurt med reglerna för sjukresor att man inte kan åka från där man är, utan 

resan får inte överstiga avståndet från folkbokföringsadressen. 
- Det goda livet har blivit det krångliga livet, med dyrare resor. 
- En företrädare från Borås är glad att staden själva upphandlar, samordnar 

och utför sina egna färdtjänstresor. 

 Taltidning  
 

Ulla-Britt Hagström ordförande i Beredningen för mänskliga rättigheter har kontaktat 
Conny Brännberg i Kulturnämnden i denna fråga. Conny Brännberg anser att VGR 
ska erbjuda en taltidning för synskadade enligt deras önskemål och att ett uppdrag 
ges till verksamheten som finns inom förvaltningen för Kulturutveckling. 

- Kommentar från samrådet: Det finns en taltidningsutredning som MTM 
(Myndigheten för tillgängliga medier) gjort.  

https://www.mtm.se/om-oss/var-organisation/uppdrag-och-lagar/rapporter/ 

 Tillgänglighetsnummer/störningshantering  
Punkten om Tillgänglighetsnummer liknande Stockholms, lyftes på beredningen för 
mänskliga rättigheters presidium den 14 april. Ytterligare kontakt har tagits för att  
efterfråga Västtrafiks plan. Svaret är att Tillgänglighetsnumret måste utredas, om  
och hur det skulle kunna fungera och är ännu inte prioriterat internt inom Västtrafik. 
Hållbarhetsstrateg inom Västtrafik ska lyfta frågan. Bra om det kommer efterfrågan 
utifrån som kan snabba på processen.  

https://www.mtm.se/om-oss/var-organisation/uppdrag-och-lagar/rapporter/
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 Hörslinga i bussar 
 

Västtrafik har beslutat att alla bussar som upphandlas från och med 2023 ska ha 
hörslinga. Det är inte alla bussar som kommer få detta efter 2023 – utan de bussar 
som ingår i den upphandling som nu genomförs och som kommer i trafik 2023. Men 
det gäller både i de nya fordon som köps in och i de gamla fordon som man 
kommer använda inom det nya avtalet. 
Hörslingan kommer bli ett fast krav i upphandlingarna från och med 2023 så det 
kommer att komma i alla bussar så småningom i den takt Västtrafik går in i nya 
avtal. 
 

Kommentar från samrådet: 
Viktigt att hörslingorna följs upp och testas ofta. 

 Allergivänlig avdelning, tåg  
 

Region Uppsala har genom Mälardalstrafik tåg i trafik sedan 1,5 år med 
allergivänlig avdelning som är skyltad att 

 här äter man inte nötter, jordnötter eller citrusfrukter.  
 man bär inte parfym  
 inga pälsdjur får vistas där.  

Utrymmet städas inte enligt särskilda föreskrifter och den är inte avgränsad med 
någon dörr mot vestibulen. Tågföretaget tar inget ansvar för efterlevnaden av 
uppmaningarna. Allergivänlig avdelning initierades av en person i samband med 
upphandling av nya tåg och det finns 7 platser bakom förarhytten i den främre och 
bakre delen av tåget. Det har inte varit så många reaktioner på den allergifria 
avdelningen, varken bu eller bä. Uppsalatåget har fått något klagomål om att det 
behöver skyltas bättre.  
SL (Trafikförvaltningen Region Stockholm) har tagit ett beslut att inte införa 
allergivänliga avdelningar. De hänvisar bland annat till att det blir svårt att 
upprätthålla ett sådant ”förbud” och att det är svårt att se vem som kan ta ansvar för 
att riktlinjerna efterlevs. 
Inte heller Skånetrafiken planerar allergivänliga avdelningar.  
Svensk kollektivtrafik har ett tillgänglighetsnätverk där Västtrafiks hållbarhetsstrateg 
kommer att lyfta frågan kring allergivänliga avdelningar.   

 
Kommentarer från samrådet: 

- Vi kommer att fortsätta att kämpa för allergivänliga avdelningar. 
- Västtrafik har tyst avdelning på tågen där uppmaningarna inte efterföljs.  
- Man måste bli medveten om att nu kommer jag in i en annan avdelning, vad 

gäller här? Det behöver synas mera med andra färger på väggar och 
stolsklädsel, det räcker inte med en skylt. 

- Viktigt att göra reklam för den allergivänliga avdelningen. 
- När någon bryter mot reglerna och till exempel har parfym på sig måste 

tågvärden/medresenär markera och säga till personen. 
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6. Psykisk hälsa och handlingsplan suicidprevention  
Agneta Eriksson från avdelning social hållbarhet presenterar ämnet med fokus på 
det regionala uppdraget. 
 
Psykisk hälsa kan betraktas som ett paraplybegrepp som omfattar både positiva 
och negativa delar. Den positiva delen kallar vi för psykiskt välbefinnande. I detta 
ingår till exempel att kunna balansera olika känslor, att ha goda sociala relationer 
och att utveckla sin inre potential.  
Psykisk ohälsa är indelat i psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. Psykiska 
besvär är oftast självrapporterade och kan handla om nedstämdhet, oro eller om 

psykosomatiska besvär till exempel huvudvärk eller magont. Besvären kan vara 
milda eller svåra och pågå under korta eller långa perioder.  
Psykiatriska tillstånd omfattar diagnostiserade sjukdomar, syndrom eller 
funktionsnedsättningar. För att en diagnos ska kunna ställas krävs att flera olika 
diagnoskriterier är uppfyllda och att symtomen påverkar vårt sätt att fungera i 
vardagen, såsom arbete eller relationer. 
Många aktörer och nivåer arbetar för att stödja personer med psykisk ohälsa och 
risk för suicid. Det finns många andra lokala aktörer förutom kommunen. Vissa 
aktörer arbetar på alla nivåer, andra enbart lokalt.  
På lokal nivå till exempel: 
 

 Kommuners olika verksamheter som äldreomsorg, socialförvaltning, barn- 
och utbildning, folkhälsa 

 Elevhälsa 
 Polis 

 
På regional nivå till exempel: 

 Västra Götalandsregionens olika verksamheter som primärvård, psykiatrisk 
vård, folkhälsa, intensivvård, sjukvårdsupplysningen 

 Länsstyrelsen 
 SOSAlarm 

 
På nationell nivå till exempel: 

 Regeringskansliet/departementen 

 Statliga myndigheter med uppdrag som berör suicidprevention 
 Universitet och högskolor 

 
Civilsamhället arbetar i alla de tre nivåerna 
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Från Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2020 hämtas uppgifter om andel som 
bedöms ha ett gott eller mycket gott välbefinnande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ungdomar som uppger att de är nöjda med sig själva Källa: CAN 2019 
Flest nöjda i Vara 68% 
Minsta nöjda i Essunga 33% 
 
Allvarlig psykisk påfrestning  
Andel i olika åldersgrupper som uppger allvarlig psykisk påfrestning. 
Källa: Hälsa på lika villkor 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Andel i olika åldersgrupper som uppger allvarlig psykisk påfrestning. Vanligast 
bland yngre. Källa: Hälsa på lika villkor 2020  
Sedan 2020 använder Folkhälsomyndigheten Kessler K6 som är ett instrument för 
att mäta psykisk påfrestning. Mätinstrumentet består av totalt sex frågor om 
psykiska besvär under de senaste 30 dagarna. Svaren kodas på en 4-gradig skala 
där 0 = ”inte alls” och 4 = ”hela tiden”, och resultaten summeras till ett index. Om  
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totalsumman överstiger 12 räknas det som en allvarlig psykisk påfrestning, vilken 
kan innebära att man uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos.  

Suicid i VGR 
Totalt i VGR inträffar ca 250 suicid varje år, varav ca 200 är säkra. Antalet har i  
VGR varit i stort sett oförändrade sedan slutet på 1990-talet. 
Fler män än kvinnor som tar sina liv, men kvinnorna gör fler försök än männen.  
Satsning på suicidprevention får bara ca en promille i ekonomiskt stöd jämfört med 
arbetet med nollvisionen av dödsfall på vägarna. 

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet 
Tillsammans med företrädare för verksamheter inom Västra Götalandsregionen, 
kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer ska beredningen: 

 utveckla metoder för folkhälsoarbetet 
 följa upp folkhälsoinsatser  
 sprida erfarenheter.  

Psykisk hälsa och suicidprevention är ett av beredningens prioriterade område. 
 

Framtagandet av handlingsplan för suicidprevention 
Framtagandet av handlingsplan för suicidprevention är en länsgemensam aktivitet 
utifrån den länsgemensamma Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2022 där det 
finns två mål om nollvision för suicid i Västra Götaland; ett för barn/unga och ett för 
vuxna. Ny överenskommelse om psykisk hälsa och suicidprevention. 
 

Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025 
 Handlingsplanen utgör en gemensam grund för regionens och kommunernas 

suicidpreventiva arbete  
 Förutsätter suicidförebyggande insatser på alla samhällsnivåer i Västra 

Götaland dvs regionalt, delregionalt och lokalt, för att nå regeringens mål om 
att ingen ska behöva ta sitt liv   

 Alla nivåer/sektorer rekommenderas ta fram egna handlingsplaner 
Ta kontakt med folkhälsostrategen eller kommunen om man vill vara med i arbetet 
att ta fram en handlingsplan. 

Handlingsplanens prioriterade områden  
 Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer  
 Höjd kunskapsnivå  
 Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  
 Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer  
 Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap  
 Lära av händelseanalyser vid suicid Höjd kunskapsnivå.    
 Information om psykisk hälsa och suicidprevention på 
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Extra fokus på två av områdena  
Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet har beslutat att prioritera insatser 
inom områdena Höjd kunskapsnivå och Ta vara på civilsamhällets engagemang 
och kunskap. Under 2021 genomförs kampanjen ”Bryt ensamheten” 

 Fördjupningsseminarium 26 maj: Bryt ensamheten – öka kunskapen om 
ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa 

 Två kortfilmer 
 en baserad på personlig berättelse  
 en med generell kunskap 

 Informationsfolder om ofrivillig ensamhet 
 Planerar för uppföljningsseminarium till hösten 
 Agneta Eriksson berättar om det pågående arbetet att ta fram en film om en 

person som kommit tillbaka efter psykisk ohälsa, och en film som ligger på 
hemsidan. Se 

Psykisk hälsa och suicidprevention 
 
Ytterligare stöd i arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention 

 Verksamhetsstöd och projektstöd 
 Uppmärksamma den Internationella suicidpreventiva dagen den 10 

september samt Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober.    
 Information om psykisk hälsa och suicidprevention på 

Psykisk hälsa och suicidprevention - Västra Götalandsregionen 
(vgregion.se/folkhalsa) 

 
Kommentarer från samrådet: 
 

- Vår grupp måste få hjälp på teckenspråk. Det finns en 
dövpsykiatrimottagning, dövteam och dövblindteam som vi kan vända oss till 
men det är bara dessa och det borde finnas flera alternativ ifall man vill byta 
till annat. Ökad kunskap hos profession och det civila samhället.  

Agneta Eriksson fortsätter gärna kontakten med VGDL. 
- Jag har suttit med i samrådet i 20 år och det har aldrig tidigare pratats om 

psykisk ohälsa och suicidprevention. I FUB har vi under pandemin haft så 
kallade ”Kaffemöten”, där vi haft digital kontakt bland annat med människor 
som vi nu når på grund av att träffen är digital. Personer i daglig verksamhet 
har mått dåligt av att inte komma iväg till sin verksamhet och utskrivning av 
mediciner har ökat. Viktigt att ge mer kunskap till professionen och också 
fortsätta diskussion om dessa frågor framöver 
.  

- Är det fler människor med funktionsnedsättning som tar livet av sig?  
Agneta Eriksson svarar. Nej, det är så litet urval. Däremot är det en hög andel 
människor med psykisk ohälsa, vilket är oroande. Personer med 
funktionsnedsättning som upplever ökad ensamhet, ångest och depression. 
 

- I NSPHiG har vi två föreningar med denna inriktning. Viktigt att öka 
kunskapen och minska stigmat!! Det är en utmaning men det går att göra.  

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/
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- NSPHiG bjuder in till en kurs som ges vid två tillfällen: 
 Psykisk livräddning är en föreläsning i suicidprevention med syfte att skapa en 
större trygghet kring ämnet självmord. Inbjudningarna kommer att skickas snarast 
till samrådets företrädare för spridning. 
NSPHiG har en webbutbildning i Bemötande och förhållningssätt och en utbildning i 
hur man kan stärka sig själv. Riktad till brukarna.  
https://nsphig.se/utbildningar/ 
 

- Suicide zero har varit inbjudna till Funktionsrätt VG och har även tagit upp 
våld i hemmet. Hjärnkraft har haft ett Arvsfondsprojekt där man samtalade 
om sina erfarenheter under silversmideskurser och andra kurser. Många 
öppnade upp och berättande när fokus på kursen inte var samtal och det 
gjorde att många fick en väg tillbaka i livet.  

- Träffpunkter och mötesplatser är viktiga för att bryta ensamheten.  
- Våra medlemmar i Hjärnkraft är intresserade av att arbeta med sin 

självkänsla och att må bättre Nu på måndag startar ett projekt Våga fråga- 
ett digitalt möte att som medmänniska hjälpa varandra.   
 

Agneta Eriksson: Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet står bakom 
Suicide zero. De var snabba att ställa om till digitala möten under pandemin.  
Kvinnor har en sämre psykisk hälsa och är bättre att prata om det. Män kanske får 
ont i magen, men det kan bero på psykisk ohälsa. Positivt att kvinnor pratar om 
ohälsa, andelen har stigit men det kanske handlar om fler pratar om det. 
 
Kommentarer från företrädarna i samrådet: 

- Inom Attention Skaraborg ser vi att många föräldrar behöver stöd. Stöttning 
till de som stöttar! Anhörigvårdare har en sämre psykisk hälsa än övriga. 

- I all statistik finns ett mörkertal. Idag är det kanske mer ok att prata om 
psykisk ohälsa. Bra att man ser fakta och ökar folks medvetenhet och vad 
man ska göra åt det.  

- Ung diabetes har uppmärksammat psykisk ohälsa. Påverkande faktorer kan 
vara att de lämnar barnsjukhuset där de varit så väl omhändertagna eller att 
de ska lämna sjuksköterskan som de haft från barnsben. 
Diabetesmottagningarna drog ned på psykologer vilket blev mycket negativt! 
Ung diabetes har också ”kaffegrupper” nu.  
 

Agneta Eriksson tackar för alla värdefulla synpunkter och erfarenheter som hon tar 
med sig i sitt och VGRs fortsatta arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nsphig.se/utbildningar/
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7. Information:  

Från VGR: 
 Mål för social hållbarhet Emma Broberg, avdelning social hållbarhet  

 
Emma berättar om de mål för social hållbarhet som tagits fram bland annat med 
hjälp av samråden och som regionfullmäktige antog den 13 april. 
Tre mål är prioriterade och till dem finns delmål. Målen bygger på de 17 målen i 
Agenda 2030 och är valda utifrån regionens ansvarsområden. 

Mål 1. God hälsa och välbefinnande 
- Främja goda uppväxtvillkor och fullfölja studier. 
- Främja hälsosamt åldrande och motverka ofrivilligt åldrande. 
- Främja psykisk hälsa och förebygga suicid. 
- Främja goda levnadsvanor och hållbart arbetsliv. 

 

Mål 2. Jämlikhet och lika rättigheter  
- Främja kunskap om jämlikhet och mänskliga rättigheter. 
- Identifiera och analysera orättfärdiga skillnader. 
- Främja tillgänglig och inkluderande verksamhet. 

 

Mål 3. Tillit, trygghet och delaktighet 
- Främja ansvarstagande och transparant organisation. 
- Främja frihet från våld, hot, kränkningar och våld. 
- Främja medskapande och dialog. 

 
Framtagandet av målen startade år 2019 och samråden var bland de första 
aktörerna att lämna inspel. 5 december 2019 diskuterades målen i samråd 
funktionshinder och i april 2021 har regionfullmäktige tagit beslut om Mål för social 
hållbarhet 2030. Nedan beskrivs utmaningar som samråd funktionshinder 
identifierade i början av processen: 
 

 Högre fattigdom hos personer m funktionsnedsättning: beror till exempel på 
otillgängliga arbetsplatser och utbildningslokaler, låga lönebidrag, låga 
pensioner, hög arbetslöshet och mer deltidsarbete. 

 VGR:s roll som arbetsgivare. Slentrianmässig diskriminering, till exempel 
krav på B-körkort när detta egentligen inte behövs för tjänsten. 

 Det behövs ökad kunskap om specifika funktionsnedsättningar. 
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40 remissvar inkom, varav 32 från VGR:s nämnder och styrelser och 8 från det 
civila samhället representerade i Beredningen för mänskliga rättigheters samråd, 
bland andra NSPHiG. 
 
Det civila samhällets roll har efterfrågats av flera av VGRs egna nämnder och 
styrelser. Civilsamhällets roll i processen har lyfts fram i dokumentet och har 
förtydligats i inledningskapitlet. 
 
Vad krävs för att uppnå målen? 

1. Engagemang från förvaltningarna/bolagen och från medarbetarna 
2. Långsiktighet 
3. Kommunikation 
4. Kunskap och kompetens 
5. Förutsättningar och resurser 
6. Arbetssätt 
7. Samverkan 
8. Involvering av målgrupper 

 
Ledningen förbereder för genomförandet av målen och återkommer till samråden i 
höst för att höra hur föreningarna vill samarbeta. 
 
Kommentarer från samrådet: 

- Roligt att vara med i processen och se att det går att påverka. 
- Håller med. Känner igen processen och ser att det går att påverka. Vi har 

varit med från början, vi har fått en chans till dialog. Jag jobbar mycket med 
Agenda 2030 inom föreningslivet. 

- Roligt att civilsamhället har efterfrågats. Vad som krävs är 
erfarenhetskunskapen och samverkan. 

- Intressant att du tog upp Mål 1.(God hälsa och välbefinnande). Det målet har 
fått en del försämringar under pandemin. Hälsan har försämrats. 
Vaccinationer och ta prover har inte varit enkelt. Nu gäller det att komma i 
takt med Mål 1. 
 

Emma: Nu görs en nulägesanalys av de tre målen och vi får ett underlag att följa 
upp och rikta insatser till. Vi kommer att ha en fortsatt dialog under hösten med 
samråden. 
 
Kommentarer från samrådet: 
Vi borde prata om samverkan nationellt. På Leva fungeramässan i år (digitalt) var 
en punkt i programmet Hjälpmedelsriksdagen. Det var ett nationellt möte för att 
synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Man lyfte att det finns 
stora orättvisor mellan regionerna vad gäller hjälpmedelsförskrivningar. Prata mer 
om samverkan nationellt. 

 Prenumeration på handlingar från Västra Götalandsregionen 
VGR har ingen prenumerationstjänst på handlingar liknande den som Göteborgs 
stad har. 
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Kommentar från samrådet: 
Det borde VGR kunna ordna, det är väldigt många handlingar att hålla reda på. 

 Livslust - fast livet gjort dig illa, Janet Lögdlund  
 
Ulla-Britt Hagström vill uppmärksamma en kvinnas berättelse (född 1944) som 
bland annat uppmärksammar vad LSS-lagen (1994) och LASS-lagen har inneburit  
och hon berättar om sitt liv innan och efter dess. Janet har illustrerat sin berättelse 
med egna målningar. Berättelsen mejlas till företrädarna i samrådet som gärna får 
sprida den vidare till sina medlemmar. 
 

 

8. Information från beredning mänskliga rättigheters sammanträde 
210427 

- Regionstyrelsen beviljar föreningen RFSU Göteborg projektstöd 
- Återrapportering förstudie "Öppet Västra Götaland" 
- Slutlig utvärdering av VGR:s handlingsplan för mänskliga rättigheter 2017-

2020 
- Återrapport motion om att efterlevnad av lagen kring nationella minoriteters 

rättigheter måste förbättras 
- Uppföljning av beredningen för mänskliga rättigheters samråd 2020 
- Koordination mellan huvudmän för kollektivtrafik, sjukresor och färdtjänst 

hela resan ska fungera. 
- Inkluderande, normmedvetet och jämlikt språk och bilder 
- Förlängning och revidering av strategin Jämställt Västra Götaland 
- Justerad överenskommelse om verksamhetsstöd för barnrätt 2020-2022 till 

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund  
 

9. Inga övriga frågor  
 

 

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

 
1. Handlingsplan för strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor lyfter fram vikten 

av att berörda resenärsgrupper involveras i utvecklingsarbetet för att så långt 
möjligt möta olika resenärers behov.  
 

Viktiga utvecklingsområden enligt strategin: 
Arbetet med att inkludera berörda resenärsgrupper och föra dialog när det gäller till 
exempel att ta fram riktlinjer, i upphandling av nya fordon, i utveckling av tjänster,  
verktyg och personlig service behöver utvecklas på ett systematiskt sätt. 
 



 

 

13   

 

 
 
 
Åtgärder utvecklingsområde 2 
”Utveckla en systematik och en organisation för samverkan med resenärsgrupper 
med fokus på äldre, barn och personer med funktionsnedsättning. 
 
Samråd funktionshinder stödjer Västtrafiks utvecklingsarbete med upprättande av 
ett samråd med företrädare för funktionshindersrörelsen i Västra Götaland. 
 

2. VGR har ingen prenumerationstjänst på politiska handlingar liknande den 
som Göteborgs stad har, där man får ett automatiskt mejl när handlingar är 
publicerade. Detta borde införas i VGR. 

 

11.  Teman till kommande samrådsmöten  
 HR Jobb i VGR 
 Kompetens 
 Utbildning/skola psykiatri 
 Delaktighet – kommunikation 
 Mål för social hållbarhet 
 Revidering av Policy - Ekonomiskt stöd till det civila samhället 

 

12.  Utcheckning, reflektion över dagens möte 
På grund av tidsbrist ställdes denna punkt in och ordförande tackade för mötet. 
 

Nästkommande möten: 

 
23 september klockan 13.30 – 16.30 
Tvärsamråd: 29 september klockan 9.45-16.00 
18 november klockan 13.30 – 16.30 

 
 
 

Sammankallande Kontaktperson 

Beredningen för mänskliga rättigheter Åsa Olsson 

Västra Götalandsregionen asa.olsson@vgregion.se 

 0705-405366 

 

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

