
 
 

Mötesanteckningar samråd 
mänskliga rättigheter 
 

Mötesdatum: 2019-12-04 

Tid:  Klockan 13.00 – 16.00  

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

 

Deltagande organisationer 
Individuell människohjälp Region Väst 
Integrationsforum mot rasism/Antidiskrimineringsbyrån 
Göteborgs Interreligiösa Råd 
Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering 
MÄN 
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 
Louise Åsenfors (S), beredningen för mänskliga rättigheter 
Anna Jacobson, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
Martin Elofsson, avdelning kollektivtrafik och infrastruktur, Västra Götalandsregionen 
Emma Broberg, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
 
 

Dagordning Ärende 
1 Incheckning 

 
Mötets ordförande Louise Åsenfors hälsade välkomna och förklarade mötet 
öppnat. Vi gick runda med namn, organisation och nuläge/förväntningar inför 
mötet.  
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2 Godkännande av dagordning, inklusive anmälan av övriga frågor 

 
Punkt om utvärdering av samrådets arbete under 2019 lades till som en övrig 
fråga. I övrigt godkändes dagordningen. 
 

3 Föregående mötesanteckningar – Emma Broberg 
 
På samrådets förra möte 25 september hade vi punkt om återkoppling från 
fördjupningsdagarna om ny regional utvecklingsstrategi, vi pratade om 
möjligheten för samrådet att workshoppa kring nya MR-mål för VGR och nytt 
trafikförsörjningsprogram vilket kommer vara fokus för dagens möte. Vi 
konstaterade på förra mötet att det är mycket på gång i våra respektive 
organisationer som kan vara av intresse för andra organisationer i samrådet. 
Vi pratade om olika sätt att förmedla detta till varandra. Emma återkopplade 
att förslaget om gemensam kalender är svårt att genomföra, och att 
deltagarna istället tar med sig eventuell information till mötet. Ska 
information och program gå med mötesanteckningarna, så behöver det 
sändas till Emma direkt i anslutning till samrådsmötet. På förra 
samrådsmötet kom också önskemål om att kika på hur de andra samråden 
tänker när det gäller färdplan. Emma visade arbetsmaterial för färdplaner för 
samråd nationella minoriteter och barnrätt.  
 
Önskemål lyftes om att vi fortsätter diskussionen om färdplan på nästa möte 
och har ordentligt utrymme till detta.   
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Fördjupning: Nya MR-mål för VGR 
Anna Jacobson, avdelning social hållbarhet 
 
Anna redogjorde för bakgrund och uppdrag kring nya MR-mål för VGR samt 
dess koppling till Agenda 2030 – se bifogad power point presentation. 
Synpunkter som lämnades under Annas presentation var vikten av 
kommunikationspaket så att övergripande mål och delmål inte riskerar att 
tappas bort i omsättandet på förvaltningsnivå, samt önskemål om att de fyra 
övergripande programmen för VGR (Regional utvecklingsstrategi, 
Kulturstrategi, Trafikförsörjningsprogram och Strategi för omställning av 
hälso- och sjukvården) sänds ut med mötesanteckningarna. Samrådet har 
inför det aktuella mötet fått underlaget ”Workshop om nya mål för 
Mänskliga Rättigheter i Västra Götalandsregionen” för förberedelser.  I 
underlaget har avdelning social hållbarhet plockat ut mål och delmål från 
Agenda 2030, där vi önskar samrådets hjälp med vilka som är de stora 
problemen/utmaningarna för era organisationers målgrupper kopplat till 
målen och delmålen.  
 
Samrådets deltagare workshoppade i två mindre grupper. Följande 
synpunkter lyftes därefter i helgrupp:  
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Alla grupper har inte tillgång till info om sin kropp, sexuella rättigheter, 
utbildning och läxhjälp. Behövs mer info om vart en vänder sig på fler språk, 
att alla inte får tillgång till vård på grund av språk, ekonomi, kunskap om sina 
rättigheter med mera. Anständiga arbetsvillkor, många blir utnyttjade och 
exploaterade på arbetsmarknaden. Hur kan alla samhällssektorer bidra till 
mål 16 om den goda medborgaren? Kvarterspolis och föräldrar hade tidigare 
mer makt – nu är det skolan och socialtjänst som fått ansvaret. Hur kan alla 
samhällsaktörer samverka och tala samma språk? Också en utmaning då 
samhällsaktörer har olika huvudmän.  
 
Utmaning att knyta utmaningar/problem för våra organisationers målgrupper 
till dessa mål och vissa grupper missas i målens formulering, t.ex. hbtq. Mål 
10 styr och påverkar i mångt och mycket de andra målen. Svårigheten med 
att vi har en heterogen målgrupp gör det viktigt att inkludera målgruppen i 
metodarbete. Arbeta med målgruppen – inte för. T.ex. nyinvandrade kvinnor 
som hamnat i isolering. I målformulering ska ligga att VGR når och aktiverar 
dessa grupper. Ställ krav på oss som står för kommunikationen – hur 
anpassar vi den så att den sker på målgruppens villkor och förutsättningar? 
Tjänstepersoner tar inte ansvar för att mottagaren har förstått vad som har 
förmedlats.  
 
En utmaning är också att det finns personer i utsatthet/marginalisering som 
inte ingår i det organiserade civilsamhället. Det måste finnas ett tänk att nå 
företrädare för dessa människor så att de inte missas. En intersektionell 
ansats behöver också vara med. Ojämlikheten i samhället påverkar alla 
målen.  
  
Anna och Emma tog emot fysiska anteckningar och mail från deltagarna. 
Anna återkommer till samrådet i vår för fortsatt diskussion kring de nya MR-
målen.  
 

5 Fördjupning: Nytt trafikförsörjningsprogram  
Martin Elofsson, avdelning kollektivtrafik och infrastruktur. 
 
Arbete sker för närvarande med revidering av trafikförsörjningsprogrammet, 
som är det övergripande styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling och 
som pekar ut riktningen för kollektivtrafiken, fastställer mål och 
utvecklingsområden. Det reviderade trafikförsörjningsprogrammet ska gälla 
för år 2021-2024. Martins power point- presentation bifogas 
mötesanteckningarna.  
 
Avdelning kollektivtrafik & infrastruktur önskar samrådet för mänskliga 
rättigheters inspel kring:  
 

• Finns det några frågor/områden som är särskilt viktiga att vi beaktar i 
framtagandet av det nya trafikförsörjningsprogrammet? 
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• Är det någon strategisk fråga som ni saknar i nuvarande program? 
 

• Är det något/några åtgärdsområden i Strategin för kollektivtrafik på 
jämlika villkor som är extra angelägna att vi lyfter in i själva 
trafikförsörjningsprogrammet som ett prioriterat fokusområde för 
kommande programperiod?  

 

Samrådets deltagare workshoppade först i smågrupper, därefter hölls 
diskussion i helgrupp. Följande synpunkter lämnades i helgrupp:  

Tillgänglighet: Bra mål om tillgänglighet men kollektivtrafiken är inte 
tillgänglig i praktiken och därför fungerar inte målen! Det blir krockar som 
måste hanteras mer konkret. Vissa saker som ramp kräver att förare hjälper 
till och förare säger att de inte har tid. Det här gäller också utrop som inte 
fungerar. Personalen i kollektivtrafiken behöver utbildas om vad som är rätt 
nivå och varför. Det gäller även underleverantörer. 
 
Prissättning: Nu blir kollektivtrafiken en klassfråga och färre kommer att 
kunna åka kollektivt. Det kommer påverka miljön, så om vi ska nå miljömålen 
måste vi få med de med sämre ekonomi. Att Västtrafik istället har rekryterat 
fler kontrollanter är fel väg att gå.   
 
Jämställdhet: Målen fokuserar på primär inkludering och behöver också 
innehålla sekundära effekter. Trafikplaneringen till arbetsplatser med hög 
andel män måste prioriteras utanför rusningstid, för att inte motverka 
jämställt uttag av VAB. Exempel med Volvo.  
 
Gott bemötande och trygghet: Om något händer och en kontaktar Västtrafik 
så ges svaret att det är en underleverantör som ansvarar. Västtrafik måste ta 
ansvar i hela kedjan. Eller att det finns ett ombud mot diskriminering på 
plats. En ska inte behöva gå i flera olika kedjor vid diskriminering, för att få 
sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Ett mål hade därför kunnat vara 
enklare kommunikation för invånaren till Västtrafik. 
 
Våld: När resenärer utsätts av våld av andra resenärer. Det behövs mer 
kameror och rutiner för hur förare larmar.  
Martin lyfter att Västtrafik har börjat med fler trygghetsvärdar ombord. 
Västtrafik bedriver också ett generellt arbete för att titta på vilka 
förändringar som behöver göras kring samtliga mål.  
 
Kronogården i Trollhättan har stängt av hållplatser på grund av våld och oro, 
vilket får effekten att området blir ännu mindre tillgängligt och utanförskapet 
ökar. Strategier behöver finnas kring hur Västtrafik ska agera vid sådana här 
situationer. Ett annat förslag är att det kan finnas trygghetsnummer att ringa 
på samma sätt som i Stockholm. Viktigt att olika samhällsaktörer samarbetar 
och det behöver stå med i målen. Det vi pratar om har olika nivåer och 
civilkurage räcker till en viss del, sedan måste ytterligare insatser göras.  
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Martin och Emma tog emot fysiska anteckningar och mail från deltagarna.  

 

Martin avrundade punkten med att tydliggöra att ett förslag till 

trafikförsörjningsprogram planeras sändas som remiss i månadsskiftet 

februari/mars 2020, bland annat till beredningen för mänskliga rättigheters 

fem samråd.   

 

6 Information från beredning mänskliga rättigheters sammanträde 29 
oktober 
Carina Liljesand och Louise Åsenfors 
 
På mötet behandlades bland annat förslag till yttrande på motion från SD om 
omskärelse av pojkar. Beredningen föreslog regionstyrelsen att föreslå 
regionfullmäktige att motionen avslås. Sveriges Kommuner och Regioner har 
nyss haft kongress och frågan behandlades även där.  
 
Göteborgs Interreligiösa Råd lyfte att religionsfriheten enligt grundlagen 
också behöver lyftas i debatten. Omskärelse av små pojkar är så 
grundläggande i religionsfriheten så det kan vi inte ta bort. Enligt Göteborgs 
Interreligiösa Råd måste vi egentligen först ändra grundlagen om det ska gå 
att göra inskränkningar i religionsfriheten.  
 
På beredningens sammanträde 29 oktober behandlades ett ärende som lyfts 
av samråd barnrätt. Samrådet barnrätt deltog på fördjupningsdag om den 
kommande regionala utvecklingsstrategin och diskuterade på sitt möte 25 
september att strategin så här långt saknar ett barnperspektiv. Med 
anledning av det gav beredningen för mänskliga rättigheter avdelningschefen 
för avdelning social hållbarhet i uppdrag att ta upp frågan i styrgruppen för 
den regionala utvecklingsstrategin.  
  

7 På gång och utmaningar för organisationerna? (runda med några 
minuter/organisation) 
 
Individuell Människohjälp – För närvarande är det bara en person som är 
anställd på kontoret, vilket påverkar omfattningen av arbete. Volontärernas 
arbete fortsätter som förut.  
 
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa – Aktivt arbete pågår med att söka 
nya aktiva medlemmar. 
 
Göteborgs Interreligiösa Råd – Har temakvällar för diskussion om svåra 
teologiska frågor, i det närmaste en om kyrkans antisemitiska historia. På 
webbsidan www.interreligiosacentret.se finns mer information. Interreligiösa 
centrat är från i våras fristående från interreligiösa rådet, arbete pågår för att 
hitta formerna i arbetet.  

http://www.interreligiosacentret.se/
http://www.interreligiosacentret.se/
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Göteborgs Rättighetscenter mot diskriminering – Har medverkat på MR-
dagarna i Linköping med programpunkt. Har skrivit debattartikel i GP kring 
hur civilsamhället påverkas med anledning av att Göteborgs stad har dragit 
ner sina föreningsbidrag. Tillsammans med Integrationsforum mot 
rasism/Antidiskrimineringsbyrån har Göteborgs Rättighetscenter mot 
diskriminering deltagit i rapport som Funktionsrätt Sverige har släppt om hur 
Sverige lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Göteborgs Rättighetscenter mot diskriminering deltar 
också i samtal med regeringen kring översyn av diskrimineringslagen.  
 
Integrationsforum mot rasism/Antidiskrimineringsbyrån – Inväntar besked 
från MUCF om stöd för nästa år. Har deltagit på MR-dagarna i Linköping med 
programpunkt och arrangerade en egen MR-dag 24 oktober. Befinner sig i en 
sorts nystart då personalbyte har skett.   
 
MÄN – Har haft två större aktiviteter genom ”Två år efter #Metoo” samt 
Orange day-event i Nordstan 23/11 för att uppmärksamma mäns våld mot 
kvinnor och flickor. Högt tryck på föreningen kring utbildningsförfrågningar.  
 
 

8 Övriga frågor 
 
Emma lyfte att samrådets deltagare kommer att få en enkät på mail för 
utvärdering av årets samråd. Avdelning social hållbarhet gör den här 
uppföljningen varje år för utveckling av samråden.  
 
Louise lyfte att samrådets deltagare också kan bära med sig frågan om en 
fast ordförande. Vi bestämde på samrådets första möte att Louise skulle vara 
fast ordförande under första året.  
 

9 Är det några frågor från dagens möte som ska lyftas vidare till beredning 
mänskliga rättigheter via presidiet? 
 
Riktlinjerna för beredningen för mänskliga rättigheters verksamhetsbidrag är 
hårt definierade, vilket får effekten att många föreningar inte kan söka. 
Många organisationer arbetar bredare med flera perspektiv och platsar 
därmed inte in. Till exempel antidiskrimineringsbyråerna.   
 
Carina och Louise tar med synpunkten till beredningen för mänskliga 
rättigheter. Då verksamhetsbidragen är treåriga kan eventuella ändringar i 
riktlinjerna ske tidigast 2022. 
 

10 Frågor till framtida samrådsmöten?  
 
Önskemål om längre workshop om vår färdplan. Diskrimineringsfrågan och 
kommunikation om den – hur kan vi nå ut till en bredare allmänhet? Ett 
förslag skulle kunna vara att antidiskrimineringsbyråerna håller en 
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presentation om diskriminering och att samrådet sedan workshoppar med 
koppling till färdplanen.  
 
 

11 Utcheckning, reflektion över dagens möte 
 
Synpunkter som lyftes i rundan:  
 
Bra att vi är med i ett tidigt skede och komma in tidigt med våra perspektiv i 
planerna. Viktigt att vi får återkoppling på hur våra inspel har tagits omhand.  
 
Intressant och härligt gäng att samtala med och stöta och blöta idéer med.  
 
Börjar få grepp om vad vi ska göra och landa in i rollen.  
 
Bra med workshop-format. 
 
Bra med konkreta frågor att förbereda sig med inför mötet. 
 
Härligt engagemang i diskussionerna.  
 

 
 

Nästkommande möten: 
2020-01-29, kl. 13-16, Nya Regionens Hus Göteborg, lokal: Snabbtåget 
2020-05-06, kl. 13-16, Nya Regionens Hus Göteborg, lokal: Godståget 
2020-09-02, kl. 13-16, Nya Regionens Hus Göteborg, lokal: Godståget 
2020-10-21, kl. 13-16, Nya Regionens Hus Göteborg, lokal: Snabbtåget 

 
Beredning för mänskliga rättigheter 

 

Antecknat av,   

Emma Broberg  

Avdelning social hållbarhet  

emma.broberg@vgregion.se 

0768-091954 

 

  

  

 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Boards/Details/217559
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Boards/Details/217559
mailto:emma.broberg@vgregion.se
mailto:emma.broberg@vgregion.se

