
 

 
 

Mötesanteckningar samråd 
mänskliga rättigheter 
 

Mötesdatum: 2021-11-17 

Tid:  Klockan 13.00 – 16.00  

Plats:   Digitalt i Teams 

 

Deltagande organisationer 
Antidiskrimineringsbyrån Väst 
Individuell Människohjälp  
Integrationsforum mot rasism/Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal 
Göteborgs FN-förening 
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission  
MÄN 
RSFU Göteborg  
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Region Väst 
 
 
Förhindrade organisationer 
Svenska Röda Korset  
Amnesty International 
Göteborgs Interreligiösa Råd 
 

Övriga deltagare 
Louise Åsenfors (S), beredningen för mänskliga rättigheter 
Ulla-Britt Hagström (L), beredningen för mänskliga rättigheter 
Anna Jacobson, enhetschef, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
Emma Broberg, regionutvecklare, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
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Dagordning Ärende 
1 Incheckning och presentationsrunda 

Mötets ordförande Louise Åsenfors hälsade alla välkomna och förklarade 
dagens samrådsmöte öppnat. Vi gick därefter en runda där samtliga 
deltagare fick presentera sig. Ny representant för föreningen Göteborgs 
Kyrkliga Stadsmission hälsades extra välkommen till samråd mänskliga 
rättigheter.  
 

2 Godkännande av dagordning, inklusive anmälan av övriga frågor 
Dagordningen godkändes. Som övrig fråga anmäldes information om 
kommande utvärdering av samrådsarbetet 2019-2021 av avdelning social 
hållbarhet.  
 

3 Föregående mötesanteckningar – Emma Broberg  
På samrådets föregående möte 15 september gav Jesper Svensson, 
regionutvecklare avdelning social hållbarhet, information om revideringen av 
policyn för ekonomiskt stöd till det civila samhället samt fångade upp 
samrådets reflektioner. Policyn för ekonomiskt stöd till det civila samhället 
har nu sänts på remiss till bland annat samrådets föreningar.  
 
Tillsammans med Jesper Svensson förberedde också samrådet frågor inför 
tvärsamrådet 29/9, som hade fokus ”Demokratin 100 år – för vem?” 
 
Föregående möte besöktes av VGR:s kompetenscentrum om våld i nära 
relationer (VKV). VKV:s utvecklingsledare Ann Wolmar gav presentation om 
VKV:s uppdrag och arbete samt svarade på inspel från samrådet.  
 
Därutöver behandlade samrådet dagordningens stående punkter: på gång 
och utmaningar från organisationerna, information från beredningen för 
mänskliga rättigheters sammanträde med mera. På föregående möte sändes 
inga frågor vidare från samrådet till beredningen för mänskliga rättigheter via 
presidiet.  
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Genomförande av mål för social hållbarhet 2030 
Anna Jacobson, enhetschef avdelning social hållbarhet, höll presentation om 
VGR.s mål för social hållbarhet. Presentationen fokuserade på kort återblick 
över de tre målområdena och dess delmål, processen med att ta fram målen 
och nuläget kring genomförandet av målen. Därefter diskuterade samrådet 
följande frågor: 
 

• Vad är viktigt i genomförandet av målen ur ert perspektiv? 
• Hur kan och vill ni i samrådet (såväl samrådet som helhet, samt 

enskilda organisationer i samrådet) bidra till genomförandet? 
• Övriga tankar och medskick? 
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Synpunkter som lämnades från samrådet i diskussionen var: 
Under pågående pandemi har vikten av att nå grupper som inte nås i vanliga 
kanaler blivit tydligt. Individer och grupper har inte vaccinerat sig då de inte 
har tagit till sig information från VGR och andra myndigheter, utan tagit del 
av annan information. Det här beror både på tillitsbrist och på att man tar del 
av information på olika sätt och via olika kanaler. Samrådet kan vara 
behjälpliga i att öka tilliten hos vissa grupper gentemot VGR, så att de kan ta 
till sig information från VGR. Samrådet kan fungera som brobyggare, men 
också viktigt att VGR själva har med sig detta perspektiv.  
 
Samrådet kan bidra till målens genomförande genom att tillse att 
diskrimineringsgrunderna finns med i genomförandet och inte tappas bort. 
Samrådet har också en viktig funktion i genomförandet genom att lyfta röster 
och perspektiv från människor i utsatthet och marginalisering som inte täcks 
in i nuvarande diskrimineringsgrunder. Exemplet från när VGR och det civila 
samhället krokade arm under pandemin är ett bra arbetssätt att fortsätta 
utveckla. Det är däremot viktigt att vi diskuterar våra roller. Det civila 
samhället ska inte ta över det som är det offentligas ansvar.  
 
Samrådets föreningars olika uppdrag bildar tillsammans med helhet och ett 
holistiskt perspektiv som bidrar till målens genomförande. Viktigt att bära 
med sig helheten och de övergripande målområdena istället för att fastna i 
delmålen. Ett konkret område att bidra genom är inspel på dokument som 
VGR arbetar fram. Här kan VGR ha hållningen att sända samråden så mycket 
som möjligt, finns tiden så gör samråden inspel.  
 
Mycket folkbildande arbete krävs och här kan samrådet bidra. Många 
rättighetsbärare har inte kunskap om sina mänskliga rättigheter eller hur de 
kan krävas om de inte efterlevs. När rättighetsbärarna söker hjälp möter de 
okunskap från skyldighetsbärarna om vad de är skyldiga att göra för att tillse 
att rättighetsbärarna får sina rättigheter tillgodosedda.  
 
Konkreta delmål som samrådet kan bidra till är delmål 2.2 (identifiera och 
analysera orättfärdiga skillnader) och delmål 2.3 (främja tillgänglig och 
inkluderande verksamhet). I genomförandet av dessa delmål kan samrådet 
bidra till att prata om definitionen av tillgänglighet, exemplifiera och grotta i 
begreppen.    
 
Samrådet kanske framförallt inte ska utföra arbete för att bidra till målens 
genomförande utan mer fokusera på att berätta vad som behöver göras. 
Studier som samrådets föreningar gör ger ofta kunskap om VGR:s arbete 
även om detta inte är huvudsakligt fokus för studierna. Den här typen av 
underlag är viktigt att samrådet för vidare till VGR.  
 
Anna avrundade diskussion med att lyfta att samrådets föreningar möter 
människor som VGR till exempel inte ser i enkäter, utan där behöver kunskap 
och analysunderlag komma från personerna själva eller från deras nätverk. 
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Ett exempel är där samråd hbtqi kompletterade studie som VGR tog fram om 
hbt-personers hälsa och livsvillkor. 
 
Mer information om målen tillsammans med kort film finns på webbsidan: 
www.vgregion.se/hallbarhet  
 
Anna Jacobsons power point presentation bifogas mötesanteckningarna.  
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Information från beredning mänskliga rättigheters sammanträde 17 
september och 27 oktober 2021.  
Ulla-Britt Hagström och Louise Åsenfors redovisade.  
På sammanträdet 17 september behandlades bland annat underlag till 
regionstyrelsens detaljbudget 2022 för beredningen för mänskliga 
rättigheter, parasportstipendium 2021, utlysning av projektstöd för social 
hållbarhet med inriktning mänskliga rättigheter samt initiativärendeärende 
från vänsterpartiet om aktivt arbete för att motverka rasism och 
diskriminering.  
 
På sammanträdet 27 oktober behandlades initiativärende från beredningens 
presidium om att stödja kommunerna i Västra Götaland att lyfta arbetet med 
mänskliga rättigheter. Vid det här tillfället besöktes beredningen av RFSL 
Sjuhärad som berättade om sin verksamhet och sitt arbete med det 
verksamhetsstöd som föreningen har av beredningen. På sammanträdet gavs 
information om bland annat nuläget för samverkansplattformen Öppet 
Västra Götaland samt sammanställning av frågor från beredningens samråd. 
Samråd mänskliga rättigheter kan vid framtida samrådsmöte få del av frågor 
som beredningens övriga samråd ställt till beredningen.  
 
Inför kommande sammanträde 1 december har presidiemöte ägt rum. Där 
diskuterades bland annat enkäten ”Hälsa på lika villkor” som ställs till 
befolkningen i Västra Götaland i åldern 16-84 år. I år har tilläggsfrågor om 
pandemin lagts till i enkäten. Resultatet visar att unga i åldern 16-29 år är de 
som har sämst framtidstro. Det är också den grupp som har påverkats 
hårdast av pandemin.  
 
Regionstyrelsen beslutade i juni 2021 att ett sökbart verksamhetsstöd för 
social hållbarhet med inriktning folkhälsa ska finnas från och med år 2023. 
Stödet ska bidra till regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social 
hållbarhets uppdrag och kan beviljas aktörer i det civila samhället. 
Regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter har ett befintligt 
verksamhetsstöd, som ska bidra till beredningen för mänskliga rättigheters 
uppdrag och kan beviljas organisationer som arbetar för att främja mänskliga 
rättigheter för barn; nationella minoriteter (judar, romer, sverigefinnar, 
samer och tornedalingar); hbtqi-personer; hbtqi/pridefestival; eller personer 
med funktionsnedsättning (begränsat till paraplyorganisationer). Tillsammans 
kommer de två verksamhetsstöden möjliggöra ett mångsidigt arbete inom 
det civila samhället som bidrar till social hållbarhet i Västra Götaland. Båda 
verksamhetsstöden kommer att kunna sökas under 2022 och stöd beviljas 

http://www.vgregion.se/hallbarhet
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från 2023. Alla aktörer inom det civila samhället som uppfyller ett antal 
grundläggande krav, exempelvis om demokratiska principer och regional 
relevans kan söka stöden.  
 
Nu pågår ett arbete dels med att ta fram en anvisning för verksamhetsstöd 
med inriktning folkhälsa inför utlysning av beredningen för folkhälsa och 
social hållbarhet och dels med att uppdatera anvisningen för 
verksamhetsstöd för social hållbarhet med inriktning mänskliga rättigheter 
inför utlysning av beredningen för mänskliga rättigheter.  
  
Antidiskrimineringsbyrån Väst framhöll att arbetet med att ta fram 
anvisningar för verksamhetsstöd behöver ha med sig inspel som föreningen 
tidigare gjort i samrådet och till beredningen, om att verksamhetsstödet som 
det ser ut idag inte möjliggör för antidiskrimineringsbyråerna att beviljas 
detta stöd.   
 
Protokoll och handlingar för beredningen för mänskliga rättigheter finns att 
ta del av via https://www.vgregion.se/politik/politisk-
organisation/beredningar-kommiteer-och-utskott/kommitten-for-manskliga-
rattigheter/  
 
 

6 På gång och utmaningar för organisationerna? (runda med några 
minuter/organisation) 
 
Antidiskrimineringsbyrån Väst 
Föreningen har lanserat ny hemsida och har också ny adress även om de 
finns fysiskt på samma plats som tidigare i Göteborg. Har också en ny logotyp 
som kommer att lanseras i samband med MR-dagarna i Göteborg 6-7 
december. På MR-dagarna medverkar föreningen med programpunkter. 
Tillsammans med övriga antidiskrimineringsbyråer i Göteborg höll 
Antidiskrimineringsbyrån Väst ett möte i Stockholm 12 november, där 
myndigheter som MUCF, Skolinspektionen med flera var inbjudna för att 
diskutera hur byråernas arbete kan stärkas och utvecklas. I december 
kommer Antidiskrimineringsbyrån Väst ha verksamhetsplaneringsdag inför 
2022.  
Antidiskrimineringsbyrån Väst kommer att ge utbildning om aktiva åtgärder 
för jämlika och icke-diskriminerande arbetsplatser till chefer, HR-personal 
och fackliga företrädare i VGR på uppdrag av VGR. Föreningen kan berätta 
mer om det här på framtida samrådsmöte.  
 
Individuell Människohjälp  
Mycket arbete pågår och mycket verksamhet startas nu upp på nytt. 
Föreningen upplever utmaningar med att starta upp verksamhet efter 
pandemin samtidigt som pandemin fortfarande pågår. I vissa fall går det att 
ställa krav på vaccination, i andra fall är det här inte möjligt (till exempel när 
föreningen har verksamhet i andras lokaler). Det här får bland annat till följd 
att många äldre volontärer inte deltar.  

https://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/beredningar-kommiteer-och-utskott/kommitten-for-manskliga-rattigheter/
https://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/beredningar-kommiteer-och-utskott/kommitten-for-manskliga-rattigheter/
https://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/beredningar-kommiteer-och-utskott/kommitten-for-manskliga-rattigheter/
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Integrationsforum mot rasism/Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal 
Det största fokuset just nu är på planering inför nästa år, både för föreningen 
och antidiskrimineringsbyrån. Framförallt föreningen har arbetat mycket med 
mötesplatser och här är det en utmaning kring hur en ska förhålla sig till 
pandemin. Medverkade på evenemanget i Stockholm 12 november 
tillsammans med övriga antidiskrimineringsbyråer, kring hur byråernas 
arbete kan stärkas och utvecklas.  
 
Göteborgs FN-förening 
Under oktober har Göteborgs FN-förening uppmärksammat internationella 
FN-dagen. Det här har bland annat skett genom besök på 6 stycken 
gymnasieskolor i Göteborg, där information getts om FN. Föreningen har 
också arrangerat en paneldebatt med fokus på Agenda 2030 med politiker 
från Göteborgs stad. 25 november (Orange Day) kommer föreningen att 
arrangera en lunchföreläsning tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten 
på tema mäns våld mot kvinnor.  
I övrigt fokuserar föreningen just nu mycket på mötesformer. Kommer bland 
annat att titta mer på hur hybridmöten kan utvecklas framöver.  
 
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission  
Föreningen märker att de människor som kommer till verksamheten idag 
mår sämre än vad de gjorde innan pandemin. Föreningen fokuserar just nu 
på att undersöka vad som är bestående av det här läget och vad som är 
tillfälligt. Ett ytterligare fokus för föreningen är att titta på vilken kapacitet 
som finns för att ta hand om situationen.  
 
MÄN 
Ny förbundsordförande har blivit vald på nationell nivå och föreningen har 
startat kampanjen #brevfrånmannen tillsammans med Bianca Kronlöf. Event 
kommer hållas inom ramen för kampanjen 19 november på Internationella 
Mansdagen i Stockholm, samt i mindre skala i Göteborg. Föreningen arbetar 
med att se över mötesformer samt hur MÄN kan nå ut till de som de inte når 
idag.  
 
RSFU Göteborg  
Föreningen kommer att medverka på MR-dagarna i Göteborg 6-7 december, 
både med en monter samt med seminarium om projektet Body Rights 2030. 
Har ett pågående Erasmus-utbyte där deltagare från föreningen besökt Sofia 
och nu kommer besöka Paris. Under vecka 8 år 2022 kommer deltagare från 
dessa städer till Göteborg. I övrigt är det mycket fokus på verksamhetsplan 
och budget för år 2022.  
 
Som en utmaning lyfter RFSU Göteborg en situation som uppstått i samband 
med projekt som drivs just nu med stöd av beredningen för mänskliga 
rättigheter ”SRHR genom deltagande-metoder”. Projektet bygger på 
deltagande i bland annat fokusgrupper. Många i målgruppen har 
försörjningsstöd. Om de deltar i fokusgrupp och får ersättning från RFSU så 
sjunker deras försörjningsstöd, vilket kan påverka deltagandet. Har övriga 
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föreningar i samrådet stött på liknande utmaning och hur har den hanterats i 
så fall?  
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission lyfter att deras jurist undersökt frågan och 
att presentkort är en typ av ersättning som fungerar.  
Ulla-Britt Hagström och Louise Åsenfors lyfter att det här är en riksdagsfråga, 
där arbete behövs i partierna.  
 
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Region Väst 
Föreningen arbetar för närvarande med konferenser över hela landet. Ett 
arbete pågår också med att rekrytera fler yngre medlemmar. Föreningen 
upplever utmaningar med att nå ut till människor då det mesta är fortsatt 
digitalt. Det är också en utmaning att främja ungdomars engagemang, ge en 
framtidstro, stödja navigation i samhället och en blick framåt.  
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Fördjupning med koppling till färdplan för samrådet 2019-2022 under 
ledning av Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 
 
Tema: Rättigheter för människor som lever i hemlöshet. 
 
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission inledde fördjupningen med att guida 
samrådet i följande övning: 
 

• Skriv ner fem saker som definierar ett hem för er 
• Välj nu bort tre av de fem sakerna 
• Förbered nu för ett samtal där ni ska berätta för era 

barn/föräldrar/partner eller annan viktig relation att de kommer 
behöva utesluta även de sista två sakerna. Fundera på hur ni ska göra 
detta och samtidigt inge hopp och trygghet 

• Vad händer med er, hur känns det i kroppen?  
 
Reflektioner som lyftes från samrådets deltagare efter övningen var att 
övningen ger upphov till tunga och svåra känslor. Det är en viktig övning som 
fler skulle behöva få göra.  
 
Visionen för Göteborgs Kyrkliga Stadsmission är ett mänskligare samhälle för 
alla. Föreningen erbjuder akut hjälp och långsiktigt stöd för människor som 
lever i hemlöshet, fattigdom och social utsatthet.  
 
Arbetet sker genom fem centrala insatser: 

- Mat eller subvention av mat (står för ¾ av samtliga insatser)  
- Materiellt stöd 
- Ekonomiskt stöd 
- Myndighetskontakter till följd av fattigdom 
- Inkluderande verksamhet  
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Har valt att fokusera på fyra stycken mänskliga rättigheter, vilka tangerar och 
faller in i varandra:  

- Rätt till boende 
- Rätt till vård 
- Rätt till utbildning 
- Rätt till liv, välbefinnande och säkerhet 

 
Att leva utan ett hem är ett trauma som orsakar fysisk och psykisk ohälsa. 
 
Den ofrivilliga ensamheten är mycket hög hos målgruppen, att få vara del av 
en gemenskap genom bland annat Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions fysiska 
mötesplatser är oerhört viktigt för individen.  
 
Synpunkter som lyftes från samrådet i diskussionen var: 
Hemlöshet räknas idag inte som en diskrimineringsgrund. Men många 
människor hör ändå av sig till bland annat antidiskrimineringsbyråerna för att 
de upplever diskriminering utifrån den här aspekten. Vi behöver ta dessa 
upplevelser och känslor på allvar trots att hemlöshet inte är en juridisk 
diskrimineringsgrund.  
 
RFSU Göteborg har tagit fram en rekryteringspolicy som syftar till att vara 
inkluderande för varje människa. Fördjupningens perspektiv är viktigt att 
utveckla rekryteringspolicyn med.  
 
Samrådet tackade Göteborgs Kyrkliga Stadsmission för en mycket givande 
och gripande fördjupning.  
 
Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions power point presentation bifogas 
mötesanteckningarna.  
 

8 
 

Övriga frågor 
 

• Utvärderingen av samrådsarbetet 2019-2021 påbörjas nu av 
avdelning social hållbarhet för att fånga upp synpunkter och 
förbättringsförslag från samrådens deltagare. Enkät kommer sändas 
på mail till samrådens deltagare i december. Enkäten kommer 
kompletteras med intervjuer i grupp, så kallade fokusgrupper, i 
samband med samrådsmötena i mars. Vid frågor om utvärderingen 
kontaktas rikard.eduards@vgregion.se på avdelning social hållbarhet. 
 
  

9 Är det några frågor från dagens möte som ska lyftas vidare till beredning 
mänskliga rättigheter via presidiet? 
 

• Förslag lämnades om att beredningen för mänskliga rättigheter får ta 
del av Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions presentation om rättigheter 
för människor som lever i hemlöshet. 

 

mailto:rikard.eduards@vgregion.se
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10 Frågor till framtida samrådsmöten? 
 

• Vem tar stafettpinnen till nästa fördjupning? 
Önskemål lyftes om att de föreningar som ännu inte har haft 
fördjupning tar stafettpinnen till kommande möten under 2022, bland 
andra RFSU Göteborg och Göteborgs FN-förening.   
 

• Övriga inspel till framtida samrådsmöten? 
Människohandel är ett område som lyfts i VGR:s mål för 
social hållbarhet 2030. Ett förslag är att fokusera på detta 
område på kommande samråd och eventuellt bjuda in 
föreningar som arbetar med frågan, till exempel 
Rosenlundsstödet och Real Stars. Samrådet ställer sig 
positiva till att fokusera på människohandel på framtida 
samrådsmöte. 

Ytterligare förslag som lyfts för tema till framtida samrådsmöten är 
kvinnofridsarbete, till exempel genom att bjuda in representanter 
från Kvinnofridslinjen.  

 
• Förslag på datum för samrådsmöten 2022: 

10 mars kl. 13-16 
4 maj kl. 13-16 
21 september kl. 13-16 
8 november kl. 13-16 
 
Datumen fungerar för majoriteten av samrådets deltagare och 
beslutas därmed som gällande för år 2022.  
 
Mötets ordförande lyfter också frågan om vilka önskemål samrådet 
har när det gäller att ha samrådsmötena fysiskt och/eller digitalt 
under 2022? Synpunkter lämnas om att fysiska möten önskas, 
samtidigt som digitala möten underlättar ibland när tiden är knapp 
och en har andra möten i nära anslutning. Vi bestämmer att frågan 
sänds med mötesanteckningarna och att alla mailar sina önskemål till 
Emma.  
 

11 Utcheckning och reflektion över dagens möte 
 
Synpunkter som lyftes i utcheckningsrundan var: 
Givande möte som ger inspiration till fortsatt arbete. 
 
Samrådet är viktigt forum för att få del av nya perspektiv och få 
intersektionellt perspektiv på sitt eget arbete.  
 
Ser mycket fram emot fortsatta samrådsmöten under år 2022. 
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Mycket stark och givande fördjupning under ledning av Göteborgs Kyrkliga 
Stadsmission som väcker mycket tankar och reflektioner.  
 
Mötets ordförande förklarade mötet avslutat och tackade alla deltagarna för 
deras engagemang under dagens och årets samråd. 
 

 

Nästkommande möten: 
 
2022-03-10, samråd mänskliga rättigheter, kl. 13.00-16.00 
 
2022-05-04, samråd mänskliga rättigheter, kl. 13.00-16.00 
 
2022-09-21, samråd mänskliga rättigheter, kl. 13.00-16.00  
 
2022-11-08, samråd mänskliga rättigheter, kl. 13.00-16.00 
 

 
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
mailto:emma.broberg@vgregion.se

