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Anteckningar samråd barnrätt 
 

Mötesdatum: 2021-03-17 

Tid:  Klockan 13.00 – 16.00   

Plats:  Digitalt via Teams.  

 

Deltagande organisationer 
Bris – del av mötet 
Erikshjälpen  
Fryshuset  
Maskrosbarn  
Räddningsmissionen 
Röda Korsets ungdomsförbund 
 
Särskilt inbjuden 
We & Sports  
 

Övriga deltagare 
Lars Åke Carlsson, beredningen för mänskliga rättigheter 
Linda Åshamre, beredningen för mänskliga rättigheter 
Johan Sösaeter Johansson, beredningen för mänskliga rättigheter 
Maria Alkstrand, Habilitering och Hälsa, Västra Götalandsregionen - del av mötet 
Liselott Johansson, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 

Dagordning Ärende 

1.  Incheckning/presentationsrunda 
Vi checkade in med namn och organisation samt kort om vad organisationen 
arbetar med. Två nya representanter idag.  
 

2.  Godkännande av dagordning, inklusive anmälan av övriga frågor 
Dagordningen godkändes, inga övriga frågor anmäldes. 

3.  Föregående mötesanteckningar 
Vi gick igenom anteckningar tillsammans – inga synpunkter. Vi tittade även på 
färdplanen för att ha den aktuell. 
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4.  
 

Fördjupning Röda Korsets ungdomsförbund  
Dagens fokus är Röda Korsets arbete med Läxhjälp online 
Presentationen finns i bifogad fil. 
 

5.  Nuläge i organisationerna 
 
Bris 
From 15 mars har Bris stödlinje för barn och unga öppet under dygnets alla 
timmar. De nya öppettiderna innebär att Bris nu kommer att kunna erbjuda 
stöd i att hantera oro, ångest och svåra situationer, oavsett när behovet av stöd 
uppstår. För många barn försvinner möjligheten till hjälp när samhällets 
stödfunktioner stänger. Här kommer Bris nu att fylla en viktig lucka. Stödet på 
kvällen och natten kommer, precis som på dagen, att handla om att lyssna, 
stötta och stärka barnet i att hantera sin situation. Samtalen på natten kommer 
dock att ha ett fokus på att hitta strategier för att göra det lättare i stunden och 
komma till ro. Om det behövs kan barnet boka in ett uppföljningssamtal med en 
kurator på dagen. Befinner sig barnet i en akut utsatt situation kan Bris hjälpa till 
att ta kontakt med till exempel SOS Alarm eller socialjour. Sprid gärna 
informationen vidare! 
 
Bris släppte i början av mars årsrapporten ”Första året med pandemin – Om 
barns mående och utsatthet”. Här redovisar Bris samtalsutvecklingen under 
2020 och belyser utifrån forskning och rapporter hur barns situation hittills 
påverkats under pandemin. För barn som redan innan pandemin befann sig i en 
utsatt situation; som led av psykiska besvär, som har föräldrar med psykisk 
ohälsa eller missbruksproblem, och barn som lever med våld i hemmet, har 
pandemins följder blivit särskilt utmanande. Markant stora ökningar ses av 
samtal från barn om ångest, nedstämdhet, familjekonflikter samt fysiskt och 
psykiskt våld. Länk till rapporten: bris_ar_2020_webb_low.pdf 

 
Under 2021 kommer Bris även erbjuda ett lokalt, fördjupat och individuellt 
anpassat stöd till barn och unga genom Brismottagningar. Genom 
Brismottagningarna får fler barn möjlighet till direkt och nära stöd från Bris 
genom stödjande samtal och lotsning i relation till myndigheter. Stödet ges 
alltid på uppdrag av barnet och utifrån barnets behov. Inom ramen för 
Brismottagningarna ryms också ett fortsatt arbete med de vuxna i barnets 
närhet, med stödgrupper och med professionella samverkansparter. 
Brismottagningarna kommer att finnas på fem platser i landet, varav en i 
Göteborg. 
 
Bris håller digital utbildning i Expertgrupp barn, Bris metod för barns delaktighet 
och inflytande den 28/4. Mer info; Expertgrupp Barn | Bris - Barnens Rätt i 
Samhället 

https://www.bris.se/globalassets/pdf/rapporter/bris_ar_2020_webb_low.pdf
https://www.bris.se/om-bris/utbildningar/expertgrupp-barn/
https://www.bris.se/om-bris/utbildningar/expertgrupp-barn/
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Erikshjälpen  
Vi håller på att avsluta framtagandet av vår nya strategi för arbetet i Sverige. 
Övergripande fokus är ”barns rätt till jämlika uppväxtvillkor”. Med fokus på 
områden med socioekonomiska utmaningar kommer vi att arbeta med barns 
rätt till trygghet och skydd, barns rätt till hälsa och barns rätt till utbildning och 
fritid. Detta kommer vi framför allt att göra genom vårt koncept ”Erikshjälpen 
Framtidsverkstad”.  
 
 
Fryshuset 
Fryshuset Göteborg kunde under sommaren och hösten 2020 utöka sin 
verksamhet med Öppet Fryshus – en helt öppen och kostnadsfri kreativ 
verksamhet dit alla unga är välkomna. Eftersom många andra platser för unga 
stängde under sommaren, mötte verksamheten ett stort behov och blev mycket 
populär. Under senhösten blev restriktionerna hårdare och vi inledde med att 
minska antalet deltagare, för att sedan stänga helt från jul till och med januari. 
När vi öppnade igen i februari, var det under begränsade och kontrollerade 
former. I nuläget fylls platserna i de små deltagargrupperna snabbt och det är 
tydligt att behovet av en öppen mötesplats med unga förebilder och trygga 
vuxna - som ser dig och möter dig där du befinner dig – är fortsatt stort.  
Enkäten Ungas röst i pandemin, som Fryshuset just nu sammanställer, har 
fångat över 600 ungas svar och reflektioner kring nuläget. Dessa unga bor runt 
om i landet på både större och mindre orter och en majoritet av dem är tjejer. 
Kort visar sammanställningen att unga idag mår sämre än tidigare, att de saknar 
sina vänner och sociala sammanhang, att de är oroade över framtiden samt att 
de ska missa viktiga milstolpar i livet som till exempel studenten. Närmare 
hälften av dem upplever också att de inte har en röst i samhället och saknar 
möjlighet att påverka.  
Detta är viktiga signaler att agera efter och då vi i nuläget har en majoritet av 
killar i vår öppna verksamhet, kommer vi framöver att fokusera på att utveckla 
tjejers och ickebinäras möjligheter att inta platsen på olika sätt. 
 

 

Maskrosbarn 
Vår stödverksamhet är igång, anpassat efter restriktioner. Ungdomsgård, 
kurator och barnombud lokalt.  

Erbjuder digitala elevföreläsningar till högstadium/gymnasium. 
 
Arbetar med Barnkonventionen i praktiken för socialtjänsten tillsammans med 
Barnrättsbyrån. 
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Kurator online är nu permanentad efter att ha startat upp som en 
pandemirespons. Vi ser att behovet kommer kvarstå även när restriktionerna 
lättar. 

 
Räddningsmissionen 
Vi har lyckats hålla igång en del grupper med studiestöd men nu pausar vi. Vi 
har bara några grupper öppna. 

Corona har kommit in på skolorna även i de yngre åldrarna. Därför jobbar vi nu 
mer med kvalitetsutveckling och hur vi kan stärka upp verksamheten inför 
uppstart. Det finns en del barn som inte kunnat vara i skolan av olika 
anledningar och det blir ett stort tapp för dem. 
 
Vi får många förfrågningar om familjehem, det är ett stort behov av trygga 
lösningar nu och det finns en oro över vad konsekvenserna blir. 
  
 
Röda Korsets ungdomsförbund 
Dagens fördjupning om Läxhjälp online som redan presenterats är en viktig del i 
arbetet just nu. För övrigt jobbar vi bland annat vidare med strategin med de 
mest utsatta och försöker testa på nya saker för att se om vi kan nå nya 
målgrupper på nya sätt. 
 
 
We & Sports 
Oroande trend att färre ungdomar idrottade under corona 
Fortsatt oroad situation inom idrottsrörelsen där man ser att pandemin 
påverkar barn och unga väldigt hårt. Den 16 mars 2021 släpptes en rapport som 
visar att minskningen av idrottsaktiviteter bland unga blev allt tydligare under 
andra halvan av coronaåret 2020. Över en halv miljon färre idrottsaktiviteter 
och sex miljoner färre deltagartillfällen registrerades under 2020. Bland de tio 
största idrotterna är det hallidrotterna (innebandy, gymnastik, handboll och 
basket) som tappar mest tillsammans med budo och kampsport. De idrotter 
som klarar sig något bättre är utomhusidrotter samt idrotter där hallar ofta ägs 
privat eller av förening (till exempel ridsport och tennis). Det är skrämmande 
siffror över lag och väldigt oroande vilka folkhälsoeffekter (såväl fysiskt som 
psykiskt) detta i ett längre perspektiv kan innebära för de barn, unga och vuxna 
som riskerar att inte hitta tillbaka till idrotten och dess gemenskap. 
We & Sports främjande arbete fortsätter framför allt genom digitala 
utbildningar och för oss är efterfrågan ungefär likartad.  
 

We & Sports behandlingscenter för ätstörningar öppnar 

https://one-lnk.com/x1eBrexvTY__D8zIdDAv9ioBA99VqRMFHaF9YBoSsX2cRFomiJQZmULOgrddSnxxSiIh-vvGrlKTFOx1z3zVOikgA/x1eIjWBAOoZby4KcOEB_HrgSmOqHRGul1VqcETp72G1LciQiAuDouwJ1AS7Oo-vIufG3TiZ-Ay6My9Ur1eHm4rN_P7VJa8eQLdYhbTjlMkKexjURF2Wva4TUtu6B6hAxiURpXpTmV_-Jq07d7hXjXHpSa3-D5MRxQ4Lh4qZgYGfp_3CGKxL9LgsEbNI5hLrfPRWfTLKX9W-pBvuotmxNtpFKw/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
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Den 29 mars utvidgar We & Sports även verksamheten och öppnar ett nationellt 
behandlingscenter som vänder sig till unga mellan 12–25 år och har utmaningar 
med maten. Behandlingscentret kommer att erbjuda ett unikt 12-
veckorsprogram och centret är beläget i Jämtland med utsikt över Storsjön. För 
mer info se: https://www.weandsports.se/behandlingscenter/ 
 
Samarbete med lärosäten med elitidrottstudenter 
I samarbete med Riksidrottsuniversitet och elitidrottsvänliga lärosäten med 
elitidrott och högskolestudier har vi även utvecklat en skräddarsydd kurs med 
fokus på dubbla karriärer, för mer info se: Mental utbildning för dubbla karriärer 
- YouTube 
 

6.  Information från beredningen för mänskliga rättigheter 
Beredningen har en ny ordförande Ulla-Britt Hagström (Liberalerna) 
 

På beredningens möte den 21 februari var bland annat följande ärenden på 
dagordningen: 
Information om kriterier för pris för social hållbarhet och uppdaterade kriterier 
för parasport, tidigare utskickat till samrådsdeltagarna. 

Verksamhetsstöd till sverigefinska och tornedalska organisationer 
 

Information om insatser inom utvecklingsuppdraget Barnkonventionen som lag: 
- Digitalisering av Västra Götalandsregionens övergripande barnrättsarbete, 
bland annat genom uppbyggnad av en digital plattform. 
-Utveckling av och spridning av vägledning för prövning o analys av barnets 
bästa. 
-Deltagande i regionala barnuppdraget för att stärka Barnrättsperspektivet inom 
omställningen av Hälso-o sjukvården 

Mer information se anteckningar från beredningens sammanträden som finns 
på hemsidan: 
Beredningen för mänskliga rättigheter 
 

7.  
 
 

Ombud för barnets rättigheter – Barn som anhöriga i VGR 
Liselott berättar först om den övergripande organiseringen och arbetet med 
ombud för barnets rättigheter i VGR. Avdelning social hållbarhet har dessutom 
tagit över uppdraget ”Barn som anhöriga”. Inom Hälso-och sjukvården finns 
barnombud som arbetar med att barn som är anhöriga uppmärksammas och får 
råd och stöd när någon närstående blir sjuk. I många förvaltningar har 
uppdragen som Ombud för barnets rättigheter och Barnombud innehafts av 
samma person och fler och fler ser vinsterna av att samordna denna funktion.  
 

https://www.weandsports.se/behandlingscenter/
https://www.youtube.com/watch?v=Wcz-392ni6Q
https://www.youtube.com/watch?v=Wcz-392ni6Q
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/217559
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Sammankallande Kontaktperson 

Beredningen för mänskliga rättigheter Liselott Johansson 

Västra Götalandsregionen Avdelning social hållbarhet 

 liselott.m.johansson@vgregion.se 

 070–2077800  

 

Maria Alkstrand Samordnande Ombud för barnets rättigheter inkl. Barn som 
anhöriga i Habilitering o Hälsa har bjudits in till Samråd barnrätts möte för att 
presenterar sin verksamhet och hur de arbetar med barnets rättigheter. Detta 
var något som samrådet efterfrågat.  
Marias presentation bifogas anteckningarna. 
 

8.  Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

9.  Är det några frågor från dagens möte som ska lyftas vidare till beredningen för 
mänskliga rättigheter? 
Nej 

10.  Ämnen/frågor till framtida samrådsmöten 
Mål social hållbarhet – Psykisk hälsa och suicidprevention 

11.  Utcheckning, reflektion över dagens möte 
För att inte dra över mötestiden utan avsluta i utsatt tid ombeds deltagarna att 
skicka in några ord om dagens möte via mail.  

Nästkommande möten  

2021-05-06 13–16 
2021-09-20 13–16 
2021-11-10 13–16 
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