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Samråd mänskliga rättigheter 
Mötesanteckningar 
 

Mötesdatum: 2019-05-14 

Tid:  Kl. 14:30 – 17.30   

Plats:   VGRs lokaler Södra hamngatan 37-41 i 
Göteborg, lokal: Vättern 

 

Deltagande organisationer 
IM (Individuell Människohjälp) Region Väst  
Integrationsforum mot rasism/Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan  
Göteborgs FN-förening  
Göteborgs Interreligiösa Råd 
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission  
Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) 
MÄN 
 
Frånvarande:  
Midnimo Förening i Trollhättan  
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Region Väst  
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission  
 

Övriga deltagare 
Carina Liljesand (L), beredningen för mänskliga rättigheter 
Louise Åsenfors (S), beredningen för mänskliga rättigheter 
Vania Timback, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
Emma Broberg, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
 

Dagordning Ärende 

1.  Incheckning/presentationsrunda 
 
Carina hälsade välkomna till dagens möte och vi gick en presentationsrunda 
med namn och förening.  
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2.  Godkännande av dagordning, inklusive anmälan av övriga frågor 
 
GRC anmälde övrig fråga i form av skrivelse ”Till MR-samrådet i Västra 
Götalandsregionen”. 
 
Dagordningen godkändes därefter.  

3.  Föregående mötesanteckningar 

- Välja representant från samrådet till workshop 19/9 om den 
regionala utvecklingsstrategin, Emma Broberg  

Föregående möte utgjordes av tvärsamrådet 1 mars, vilket var uppstartsmöte 
för samrådens arbete den här mandatperioden. På dagen gavs information om 
Västra Götalandsregionens uppdrag och arbete, genomgång om syftet med 
samråden, presentation av alla samrådens deltagare, information om VGRs 
arbete med mänskliga rättigheter samt information om arvodering och 
ersättning vid samråden. Samtliga power points som visades under dagen har 
sänts ut till samrådets deltagare.  
 
Tvärsamrådet fokuserade också särskilt på framtagandet av Västra 
Götalandsregionens kommande regionala utvecklingsstrategi (RUS), VG2030. 
Respektive samråd fick diskutera inspel kring kraftsamlingar som RUS:en skulle 
behöva lyfta. Hanna Jönsson, som processleder arbetet med RUS:en, deltog på 
tvärsamrådet och lyssnade in diskussionerna. Utifrån samrådens presentationer 
har Hanna ställt samman inspelen i dokumentet ”Inspel/medskick till 
framtagandet av regionala utvecklingsstrategin 2021-2030”. Underlaget sändes 
med kallelsen till dagens samrådsmöte. Samrådet bedömer att 
sammanställningen på ett bra sätt sammanfattar diskussionen som fördes den 1 
mars.  

Den 19/9 kommer en heldag att äga rum i Göteborg med fokus på RUS:en. 
Syftet med dagen att via workshops testa/pröva underlag som samlats in via 
dialoger under våren 2019. En representant från varje av beredningen för 
mänskliga rättighets fem samråd erbjuds plats för att föra fram samrådets 
synpunkter. Det kommer inte handla om att läsa in stort underlag inför mötet 
utan mer om att vara delaktig på plats och ange ett regionövergripande 
perspektiv. Deltagande på dagen kommer inte att arvoderas. Vi bestämmer att 
alla samrådets deltagare undersöker möjlighet att delta och har kontakt med 
Emma via mail. 
 
 

4.  Vilka spelregler ska gälla för samrådet? 
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Frågor till dagordningen? Punkt om frågor till kommande dagordning finns med 
som stående punkt för inspel. Inspel från samrådets deltagare kan göras när 
som helst; inför att dagordningen har sänts ut, när dagordningen har sänts ut 
och som anmälan av övriga frågor på mötet.  
 
Ordförandeskap? Carina föreslår Louise som ordförande för mötena, i alla fall 
under år 2019. Samrådet väljer Louise till ordförande. GRC föreslår att vice 
ordförande också väljs. Carina väljs av samrådet till vice ordförande.  
 
Samtalsklimat och talartid? Viktigt att dialogen på samråden är öppen och att 
det är högt i tak. Mötena kan med fördel hållas informella, men talarlista kan 
behövas om många vill yttra sig.  
 
Roller? Samrådet är forum för dialog mellan representanter för civilsamhället 
och förtroendevalda. Tjänsteperson från avdelning social hållbarhet samordnar 
mötena, sänder ut kallelse och underlag, tar mötesanteckningar och stöttar 
administrativt. 
 
Samtalsformer?  Samtalsformerna kan varvas. Diskussion i helgrupp kan ske 
ibland, rundor kan vara bra att varva med så att alla får utrymme att komma till 
tals. Ibland kan diskussioner i mindre grupper vara bra till exempel om VGR vill 
ha inspel på förslag.  
 
Hur långt innan/efter ska dagordning/kallelse/mötesanteckningar skickas ut?  
Kallelse behöver komma i god tid innan mötet, minst 1 månad. Det här är 
nödvändigt om samrådets deltagare ska läsa in sig på något dokument, ha 
möjlighet att stämma av synpunkter med föreningens styrelse med mera. 
Mötesanteckningar ska sändas ut så snart som möjligt efter mötet har hållits. 
  
Kontaktuppgifter till hemsidan - GDPR? De föreningar som ingår i samråden 
finns utskrivna på avdelning social hållbarhets hemsida med kontaktuppgifter till 
föreningarna. Det är även föreningarna som omnämns i mötesanteckningar och 
annan dokumentation av samrådens arbete, inte personnamn för 
föreningsrepresentanter. Mailutskick från avdelning social hållbarhet sker via 
”hemlig kopia” så att andra inte kan se mailadresserna. Skiss över personers 
förnamn visas på skärm på varje samråd, alternativt att deltagarna har 
namnskyltar.  
 
Återkoppling? Beror på aktuell fråga. Vissa frågor kan besvaras på 
samrådsmötet, andra frågor behöver tas vidare till tjänstepersonorganisationen 
via Emma, andra lyfts vidare till beredningen för mänskliga rättigheter via Carina 
och Louise.  
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In- och utcheckning? Incheckning är bra för att landa in i rummet och 
sammanhanget. Utcheckning är ett bra sätt att samla ihop frågorna som 
diskuterats, sammanfatta vilka beslut som har fattats samt vem som går vidare 
med frågorna.  
 
Övrigt? Det kan vara bra att använda mick, särskilt om lokalen släpper in ljud. 
Alternativt att vi tänker på att prata högre.  
 
 

5.  Riktlinjer för verksamhetsbidrag, Vania Timback, avdelning social hållbarhet  
 
Beredningen för mänskliga rättigheter hanterar organisationsbidrag samt 
verksamhetsbidrag. Fokus för dagens diskussion kommer vara riktlinjer för 
verksamhetsbidrag och de förslag på uppdateringar som ska göras inför år 2020. 
De kan finnas behov av fler genomgripande förändringar framöver.  
 
Tankar och inspel från samrådet: 
 
När VGR gör förändringar som rör bidrag är det viktigt att gå ut med tydlig 
information till föreningarna. Annars riskerar föreningarna att missa möjligheten 
att söka andra medel och i värsta fall stå utan medel.  
 
Viktigt att ta ett djupare grepp och göra ytterligare korrigeringar/utvecklingar i 
riktlinjerna för VGRs bidrag framöver. Centralt då att titta på vilka områden som 
kan komma i kläm, går det exempelvis att få med samtliga 
diskrimineringsgrunder? Jämställdhet är också ett område som inte är uttalat i 
dagsläget för verksamhetsbidragen. 
 
Antidiskrimineringsbyråerna arbetar med alla de områden som nämns inom 
verksamhetsbidragen men kan inte söka. Viktigt att inte glömma att det också 
finns andra bidragsgivare.  
 
Kan inte alla myndigheter som ger bidrag samordna sig? Så att det inte blir 
områden som faller mellan stolarna. Vania berättar att det pågår ett arbete med 
att samordna arbetet med bidrag inom VGR. I övrigt är det svårt med ytterligare 
samordning. 
 
På VGRs hemsida under rubriken ”Söka stöd” finns samtliga ekonomiska stöd 
och bidrag som VGR fördelar förtecknade: https://www.vgregion.se/regional-
utveckling/soka-stod/  
 
Vanias power point bifogas mötesanteckningarna. Det går också bra att maila 
ytterligare tankar och inspel till Vania på mail: 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/soka-stod/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/soka-stod/
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vania.timback@vgregion.se  

6.  Färdplan för samrådet 
 
Färdplanen avser områden/punkter/tema som samrådet önskar uppnå/arbeta 
med/sätta ljuset på under mandatperioden 2019-2022. Färdplanen är ett sätt 
att få en kompass som underlättar långsiktigt och strategiskt arbete. På 
tvärsamrådet 1 mars påbörjades dialogen om färdplan i samband med inspel till 
den regionala utvecklingsstrategin. Målsättningen är att samrådet har landat i 
en färdplan på samrådsmötet i december. 
 
Vi går en runda utifrån frågan ”Vad vill min förening med sin plats i samrådet 
under mandatperioden?” för att få inspel till färdplanen:  
 
IM – fokus på ekonomisk och social inkludering, nyanlända, kvinnor och barn.  
 
MÄN – Jämställdhetsfrågan utifrån ett mansperspektiv, fokus på mansrollen och 
att förändra de destruktiva delarna av mansrollen. Våld i nära relationer är ett 
centralt område. Föreningen har temadagar i skolor med fokus på normkritik 
och att problematisera manligt/kvinnligt. Ett annat arbete är pappagrupper 
tillsammans med MVC. Upplever problem med att former för stöd/bidrag har 
omorganiserats, viktigt att få information om sådant när något ändras. Viktigt 
för att kunna bedriva ett långsiktigt arbete. 
 
Göteborgs FN-förening - Finansieras av Sveriges FN-förbund och engagerar sig i 
de frågor som föreningen bedömer viktigast ur ett MR-perspektiv. FLICKA är ett 
specifikt arbete mot könsstympning och tvångsäktenskap i Etiopien. Skapar 
forum för frågor att diskuteras. 
 
Integrationsforum mot rasism/Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan – Har 
statliga medel från MUCF genom antidiskrimineringsuppdraget, har utöver det 
skickat in ansökan till Jämställdhetsmyndigheten om ett annat projekt. Den 24 
oktober kommer MR-dagen Fyrbodal + Lilla Edet att arrangeras av föreningen 
tillsammans med Nätverket för mänskliga rättigheter i Trollhättan för tredje året 
i rad. 
  
GRC – Har lämnat remissvar på utredningen om institution för mänskliga 
rättigheter. Har bland annat framfört i remissvaret att möjligheten för enskilda 
att vända sig till institutionen för klagomål också ska ingå i institutionens 
uppdrag. Har också sammanställt rapporten ”Respekt!” som berör de sju 
diskrimineringsgrunderna ur ett äldreperspektiv. Rapporten finns att ta del av 
på GRC:s hemsida.  
 

mailto:vania.timback@vgregion.se
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Göteborgs Interreligiösa Råd – Rådet utgörs av andliga ledare från olika religiösa 
samfund och föreningar i Göteborg. Rådets arbete syftar till att verka för dialog 
och samverkan. Fokus är på att lära sig om varandra och respektera varandra. 
Se den andre och varandra.  
 
Vilka gemensamma drag kan vi se bland föreningarnas arbete? 

• Kvinnans roll och kvinnans förutsättningar 

• Information och upplysning till omvärlden – hur kan en nå ut, 
hur kan en synas i det stora mediabruset? 

• Normkritiskt arbete 

• Stor utmaning i att få fler aktiva medlemmar i föreningslivet. 

• Samspelet mellan region och civilsamhället. Ett givande och 
tagande. Både att regionen ska kunna ta kontakt med 
föreningarna och tvärtom. 

• Gemensamma drag finns hos alla föreningarna i MR-samrådet 
men föreningarna har olika tillvägagångssätt i sitt arbete – här 
kan vi komplettera varandra och bygga broar. Förebyggande 
och ett mer reaktivt arbete är ett sådant exempel på 
tillvägagångssätt där föreningarna kompletterar varandra.  

 
Vi enas om att i dagsläget sätta följande punkter på vår färdplan: 

• Information och upplysning till omvärlden 

• Förebyggande och reaktivt arbete 

 
Efter hand kan dessa områden konkretiseras. Det är också viktigt att ha en 
öppenhet i färdplanen för aktuella frågor som kan uppstå, till exempel 
transpersoners rättigheter inom vården. 
 
Färdplanen bifogas mötesanteckningarna.  

7.  Information från beredning mänskliga rättigheters sammanträden den 31 
januari och 20 mars, Carina Liljesand och Louise Åsenfors  
 
Två möten har skett sedan beredningen startade sitt arbete. Hittills har 
sammanträdena handlat om själva uppdragen, ekonomi, riktlinjer med mera.  

8.  På gång och utmaningar för organisationerna? (runda med några 
minuter/organisation) 
 
Utöver det som lyftes i diskussionen kring färdplan togs följande upp:  
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MÄN - Föreningen får väldigt mycket förfrågningar om att vara delaktig i olika 
sammanhang. En angenäm utmaning, men svårt att hinna med.  
 
Göteborgs FN-förening - Upplever svårighet med att nå ut med verksamheten i 
Göteborg. Vill gärna ha tips på hur det går att arbete med kommunikation och 
marknadsföring.  
 
Diskussion om utmaning som delas av föreningarna kring att många idag inte 
engagerar sig i det traditionella föreningslivet. Därför behöver föreningarna 
tänka om, jobba med sociala medier etc. Det är svårt att få aktiva medlemmar 
och viktigt att inte lägga för mycket på en och samma person som då riskerar 
utmattning. Området lyfts in till diskussionen om samrådets färdplan.  
 
 

9.  Övriga frågor  
 
GRC:s skrivelse ”Till MR-samrådet i Västra Götalandsregionen” har behandlats i 
diskussionen kring dagordningens punkt 3, 4 och 5. 
Skrivelsen kommer att diarieföras.  
 

10.  Är det några frågor från dagens möte som ska lyftas vidare till beredningen för 
mänskliga rättigheter? 
 
En generell återkoppling kommer ges av samrådets möte till beredningen 21 
maj av Carina och Louise. Diskussionen om färdplanens synpunkter kommer 
lyftas.  

11.  Ämnen till framtida samrådsmöten? 
 
Mer kunskap önskas om vad de olika föreningarna gör och hur de arbetar, för 
att få tips och inspiration. Ett förslag är att samrådet fokuserar på specifika 
frågor och borrar djupare i.  
 
Gärna jobba mer med inspel till RUS:en. Ett förslag är att ha det som tema på 
nästa möte 25/9. Emma stämmer av hur tidsplanen ser ut med 
processledningen för RUS:en.   

12.  Utcheckning, reflektion över dagens möte 
 
Samstämmighet i att det varit ett bra möte med bra diskussioner.  
 
Önskemål om att syftet med varje punkt på dagordningen är tydligt och att vi är 
tydliga med vad vi menar med olika begrepp etc. Önskemål om att vi i 
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Antecknat av, 

Emma Broberg 

 

Avdelning social hållbarhet  

emma.broberg@vgregion.se  

0768-09 19 54  

  

  

 

kallelse/dagordning redogör för det här tydligt och också inleder varje punkt på 
själva mötet med det här.   
 
Gatuadress till Nya Regionens Hus efterfrågas. Emma undersöker detta.  

Nästkommande möten  

2019-09-25, kl. 9-12, Nya Regionens Hus Göteborg, lokal: Godståget 

2019-12-04, kl. 9-12, Nya Regionens Hus Göteborg, lokal: Godståget 


