
 

 

 

Samråd mänskliga rättigheter 

Mötesanteckningar 
 

 

Mötesdatum: 2019-09-25 

Tid:  Klockan 9.00 – 12.00  

Plats:  Lokal: Godståget, Nya Regionens Hus, 
Bergslagsbanan 4, 411 04 Göteborg 

 

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

Övriga deltagare 
Carina Liljesand (L), beredningen för mänskliga rättigheter 
Emma Broberg, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
Amalia Björnegran, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
 

Dagordning Ärende 
1 Incheckning/presentationsrunda 

 
Mötets ordförande Carina Liljesand hälsade välkomna och förklarade mötet 
öppnat. Presentationsrunda med namn och organisation.  
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2 Godkännande av dagordning, inklusive anmälan av övriga frågor 
 
Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes.  
 

4 Återkoppling från fördjupningsdagar om den nya regionala 
utvecklingsstrategin 
 
Under våren har 40 dialoger hållits med 700 deltagare kring vilka områden 
som ska prioriteras i den kommande regionala utvecklingsstrategin för länet 
Västra Götaland (region, kommuner, civilsamhälle, näringsliv, akademi). 
Områdena ska vara sådana att en enskild inte kan lösa dem inom sitt 
ansvarsområde, utan där samarbete mellan olika aktörer krävs. Beredningen 
för mänskliga rättigheters samråd deltog med inspel på tvärsamrådet 1 mars. 
Sex huvudområden har kommit fram i vårens dialoger:  
 

• Utbildning och kompetensmatchning för framtidens arbetsmarknad 
• Näringslivet omställning och konkurrenskraft på lång sikt 
• Cirkulär och fossil oberoende ekonomi 
• Hållbar tillgänglighet, mobilitet och samhällsbyggnad 
• Barns och ungas förutsättningar 
• Social hållbarhet och jämlika villkor  

 
Representanter från vårens dialoger har bjudits in till fördjupningsdagar, med 
fokus på att utifrån sitt aktörsperspektiv fördjupa sig inom de sex 
huvudområdena. Göteborgs Interreligiösa Råd har representerat samrådet 
mänskliga rättigheter och tycker att dagen var bra med ett bra upplägg. 
Förhoppningen är att dagen i sig och processen med att ta fram kan strategin 
kan bidra till att mångfald av infallsvinklar kan komma in i slutprodukten.  
 
Ambitionen är att förslaget till strategi ska skickas ut på remiss i februari 
2020. Då kommer samrådens organisationer ges möjlighet att vara 
remissinstans. Det går också löpande att lämna synpunkter vid hemsida med 
adress: https://www.vgregion.se/regional-utveckling/sa-styrs-regional-
utveckling/regional-utvecklingsstrategi/samtal-vastra-gotaland-2030/  
 

5 Information om nya MR-mål – Emma Broberg. 10 minuter 
 
Avdelning social hållbarhet har fått i uppdrag av beredningen för mänskliga 
rättigheter att leda framtagandet av nya mål för mänskliga rättigheter för 
Västra Götalandsregionen. Målen ska börja gälla från år 2021, efter att den 
nuvarande handlingsplanen för mänskliga rättigheter har gått ut. I uppdraget 
ska Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen vara utgångspunkt. 
Avdelningen har börjat fundera på hur de nya MR-målen skulle kunna ses och 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/sa-styrs-regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/samtal-vastra-gotaland-2030/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/sa-styrs-regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/samtal-vastra-gotaland-2030/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/sa-styrs-regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/samtal-vastra-gotaland-2030/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/sa-styrs-regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/samtal-vastra-gotaland-2030/
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fokuserat på de av Agenda 2030:s 17 mål som är huvudsakligt ansvarsområde 
för Västra Götalandsregionen, det vill säga inte samtliga 17 stycken. 
Avdelning social hållbarhet önskar samrådens involvering i processen i flera 
steg. Om samrådet önskar så kan kollegor till Emma från avdelning social 
hållbarhet delta på nästa samrådsmöte för fördjupad workshop kring nya 
MR-mål. Under våren kommer alla samrådens också erbjudas att titta på och 
lämna synpunkter på förslag till MR-mål innan det går vidare för politisk 
beredning. Samrådens organisationer kommer också föreslås vara 
remissinstanser när förslaget går ut på remiss sommaren 2020.  
 
Beslut: Samrådet var eniga i att det är intressant att delta med inspel till 
VGR:s nya MR-mål vid nästa samrådsmöte 4 december. Önskemål lämnades 
om att det hellre ges mer fördjupad information vid detta tillfälle och blir mer 
av ett fördjupningsseminarium, snarare än workshop. Då kan samrådets 
organisationer bättre förankra inspel i sina respektive organisationer. 
Synpunkter lämnades också om att de sju diskrimineringsgrunderna och FN:s 
konventioner om mänskliga rättigheter behöver vara tydligt framträdande i 
de nya MR-målen, då de ger kompletterande vägledning till Agenda 2030.  
 
Power point om nya MR-mål bifogas mötesanteckningarna tillsammans med 
VGRs nuvarande handlingsplan för mänskliga rättigheter.  
 

6 Information om nytt trafikförsörjningsprogram 2021-2024, Emma Broberg. 
10 minuter. 
Som komplettering till kallelsen till dagens möte har samrådets deltagare på 
mail fått ”Inbjudan till samråd om revidering av trafikförsörjningsprogram för 
Västra Götaland”. Avdelning kollektivtrafik och infrastruktur arbetar med 
revidering av trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland. 
Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för 
kollektivtrafikens utveckling och pekar ut riktningen för kollektivtrafiken, 
fastställer mål och utvecklingsområden. I Västra Götaland revideras 
trafikförsörjningsprogrammet vart fjärde år. Då sker samråd med en rad olika 
aktörer. Trafikförsörjningsprogrammet innehåller ett övergripande mål och 
fyra delmål. Till programmet finns också ett antal strategier som mer i detalj 
beskriver vad som ska göras kopplat till målen. En av dessa strategier är 
”Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor – med utgångspunkt i de sju 
diskrimineringsgrunderna” som antogs år 2018 och där dåvarande 
kommittén för mänskliga rättigheters fem samråd var delaktiga. Beslutade 
strategier ska inte revideras utan blir fortsatt en del av 
trafikförsörjningsprogrammet.  
 
Avdelning kollektivtrafik och infrastruktur undrar nu om samråd mänskliga 
rättigheter vill vara med och påverka det kommande 
trafikförsörjningsprogrammet. Det kan ske genom fördjupad workshop vid 
nästa samrådsmöte 4 december, och/eller via skriftliga inspel till avdelningen 
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som kan lämnas löpande under hösten. Avdelning kollektivtrafik och 
infrastruktur önskar särskilt ha inspel kring frågorna: 
 

• Finns det några frågor/områden som är särskilt viktiga att vi beaktar i 
framtagandet av det nya trafikförsörjningsprogrammet? 

• Är det någon strategisk fråga som saknas i nuvarande program? 
• Är det något/några åtgärdsområden i ”Strategi för kollektivtrafik på 

jämlika villkor” som är extra angelägna att vi lyfter in i själva 
trafikförsörjningsprogrammet som ett prioriterat fokusområde för 
kommande programperiod? 

 
Beslut: Samrådet var eniga i det är intressant att delta med synpunkter och 
inspel till det nya trafikförsörjningsprogrammet. En farhåga lyftes dock om 
att det kan bli tajt om tid med två workshops/fördjupningar vid nästa 
samrådsmöte. På samma sätt som för nya MR-mål lämnades önskemål om 
att det hellre ges mer fördjupad information vid detta tillfälle, snarare än 
workshop.  
 
Inbjudan till samråd om revidering av trafikförsörjningsprogram för Västra 
Götaland och ”Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor” bifogas 
mötesanteckningarna.  
 

7 Information från beredning mänskliga rättigheters sammanträden den 21 
maj och 3 september, Carina Liljesand 
 
Utöver de ärenden som har berörs tidigare under dagens möte, som riktlinjer 
för ekonomiska stöd, framhåller Carina att beredning mänskliga rättigheter 
är i en uppstart och orienteringsfas med en del barnsjukdomar som naturligt 
inslag.   
 

8 På gång och utmaningar för organisationerna? (runda med några 
minuter/organisation) 
 
MÄN: Får mycket förfrågningar om utbildningar och försöker möta det. 
Under hösten kommer två stycken seminarier att arrangeras där samrådets 
deltagare är välkomna: ”Två år efter Metoo – seminarium i Göteborg 14 
oktober. Orange day – för en värld fri från våld mot kvinnor och flickor 
anordnas i Nordstan 23 november. Information om dessa två aktiviteter 
bifogas mötesanteckningarna.  
 
Integrationsforum mot rasism/antidiskrimineringsbyrån: Mycket fokus just 
nu är på MR-dagen i Fyrbodal 24 oktober, många är intresserade av att 
komma. Får också mycket förfrågningar om utbildningar. Just nu sker ett jobb 
med ansökningar om bidrag. I veckan deltar organisationen på DO-dagar och 
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sakråd med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Internt sker för närvarande 
personalbyte.  
 
SMFR: Kommer att delta på konferens om kultur och rötter i Stenungssund 
genom monter och paneldebatt. Den 26 oktober arrangerar SMFR en egen 
konferens. Information om konferensen bifogas mötesanteckningarna. 
Utöver dessa aktiviteter håller SMFR också inspirationstillfällen för att nå nya 
unga.  
 
IM: De två största målgrupperna som kommer till IM just nu är unga 
asylsökande och deras anhöriga. Organisationen pratar mycket om hur de 
kan vara med och uppmärksamma frågan. De ser att målgruppen har dålig 
psykisk hälsa, såväl de som omfattas av den nya gymnasielagen som de som 
inte gör det. För de som omfattas av gymnasielagen är det ont om 
utbildningsplatser. 
 
GRC: Har varit medförfattare till artikel i Dagens Arena om diskriminering på 
bostadsmarknaden. GRC kommer, precis som Integrationsforum mot 
rasism/antidiskrimineringsbyrån att delta på sakråd med 
jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i veckan. Föreningen arbetar också med 
remissvar på tre stycken remisser:  
 

• Göteborgs stadsplan för insatser mot rasism 
 

• Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället 
 

• Ny myndighet för romska frågor 
 
IRC: Är i en omställningsfas där rådet och centret är omstrukturerade och 
separerade sen i våras. Mycket samtal pågår mellan olika religiösa 
ledare/samfund. Seminarier/föreläsningar har hållits och kommer att hållas 
under hösten, bland annat kring försoning.   
 
Samrådet konstaterade att mycket som sker i de deltagande 
organisationerna är av intresse för andra i samrådet att ta del av. Ett förslag 
är att vi sänder ut information till varandra via Emma, samtidigt som det är 
viktigt att inte drunkna i mail. Förslag lyftes om att en kalender ska finnas där 
samrådets deltagare delar seminarier, konferenser och andra aktiviteter. 
Emma undersöker möjligheterna. Deltagarna kan också ha med sig 
inbjudningar till seminarier och konferenser på samrådsmötet.  
 

9 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor.  
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10 Är det några frågor från dagens möte som ska lyftas vidare till beredning 
mänskliga rättigheter via presidiet? 
 
En generell återkoppling kommer att ges av samrådets möte till 
beredningens nästa möte 29 oktober.   
 

11 Frågor till framtida samrådsmöten? 
 
Nästa samrådsmöte den 4 december ändrar vi tiden till kl. 13-16. I kallelsen 
till det här mötet kommer förslag till dagar för samrådets fyra möten under 
2020 att finnas med. Önskemål lämnas om att samrådet möts på 
eftermiddagen.  
 

12 Utcheckning, reflektion över dagens möte 
 
Vi checkar ut och reflekterar över dagens möte med fokus på samrådets 
färdplan – har ytterligare förslag till punkter uppstått genom dagens möte? 
 
Synpunkter som lyftes i utchecknings-rundan:  
Hur ska jag få med min organisation i arbetet? Det som lyfts på samrådet är 
stora frågor som agenda 2030. Ett sätt kan vara att konkreta frågeställningar 
går ut med kallelsen inför mötet som organisationen ska reflektera över, vad 
tycker vi om detta, utifrån det här perspektivet?  
 
Bra med forum att få påverka VGR genom.  
 
Riktlinjer och styrdokument om vi diskuterar – vad händer om de kolliderar 
med religionsfrihet etc.? Här kan vi påverka.  
 
Kan vi i samrådet dela erfarenheter kring utmaningar och möjligheter kring 
respektive förenings verksamhetsidé, t.ex. att söka medel? En gemensam 
dragning för att kunna förstå och navigera till exempel kring politik och 
organisation vore också önskvärt.  
 
Carina sammanfattade utcheckningen med att vi fortsätter diskussionen 
kring färdplan och kopplar in samrådets funderingar på färdplanen vid nästa 
tillfälle. Meningen är inte att vi ska värka fram punkter till färdplanen, utan 
det är ett levande dokument som vi fyller på och ändrar i efter hand.  
 
Representant för integrationsforum mot rasism/antidiskrimineringsbyrån 
deltog för sista gången vid dagens möte på grund av nytt arbete och lämnade 
över deltagandet i samrådet till kollega. Vi tackade av representanten och 
önskade lycka till i det nya arbetet. 
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Carina förklarade därefter dagens möte avslutat och blanketter för ersättning 
för samråd delades ut.  
 

 

Nästkommande möten: 
2019-12-04, kl. 13-16, Nya Regionens Hus Göteborg, lokal: Rallaren 
 

 
Beredning för mänskliga rättigheter 

 

Antecknat av,  

 

Amalia Björnegran och Emma Broberg  

Avdelning social hållbarhet  

emma.broberg@vgregion.se  

0768-09 19 54 

 

 

  

 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Boards/Details/217559
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