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Mötesanteckningar samråd barnrätt 
 

Mötesdatum: 2020-09-08 

Tid:  Klockan 13.00 – 16.00   

Plats:  Digitalt via Teams  

 

Deltagande organisationer 
Bris  
Göteborgs räddningsmission  
Tjejjouren Väst  
Fryshuset  
Röda Korsets ungdomsförbund 
Erikshjälpen  

Övriga deltagare 
Lars Åke Carlsson, beredningen för mänskliga rättigheter 
Linda Åshamre, beredningen för mänskliga rättigheter 
Liselott Johansson, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
 

Dagordning Ärende 

1.  
 

Incheckning 
Vi checkade in med namn, organisation och känslan inför höstens ankomst. 

2.  Godkännande av dagordning, inklusive anmälan av övriga frågor 
Dagordningen godkändes och några övriga frågor anmäldes, se vidare 
under punkt 7.  

 

3.  Föregående mötesanteckningar 
Vi gick igenom anteckningarna tillsammans  
Fokus på mötet var hur situationen med Covid – 19 har påverkat 
verksamheterna.  
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4.  
 
 

Nuläge i organisationerna efter sommaren 
Vi valde att vara samtliga deltagare tillsammans för dialoger utan att dela 
upp oss i smågrupper och varje organisation fick berätta om sitt nuläge. 
Situationen med Covid-19 fanns med som en faktor som alla förhåller sig 
till i sin arbetsvardag. 
 
Bris 

• Trycket på Bris stödkanaler är fortsatt stort. Under 
sommarlovet har Bris kuratorer haft 37 % fler samtal med 
barn via chatt, mejl och telefon jämfört med förra 
sommarlovet. Ämnen som dominerat i barns samtal har 
varit nedstämdhet, familjen och familjekonflikter, att vara 
ung, vänner och att känna ångest. Ovanligt många samtal, 
1 av 5, har under sommaren handlat om nedstämdhet. 
Förra sommaren var drygt 1 av 10 samtal på samma tema. 
Sedan i mars har Bris utökade öppettider med 15 h/vecka, 
vilket motsvarar 25 % mer tillgänglighet.  
 

• Vi arbetar för att stegvis gå emot att hålla vårt stöd online öppet 
dygnet runt under nästa år. En viktig lucka kommer då att fyllas då 
Sverige i nuläget saknar en nationell stödlinje för barn som är 
öppen alla dygnets timmar. 
 

• ”En sammanhållen god och nära vård för barn och unga” - För att uppnå 
en mer sammanhållen och likvärdig vård för barn och unga i hela landet 
har regeringen utsett Peter Almgren till särskild utredare. Han ska bland 
annat se över hur den nära vården kan erbjuda stöd för barn och unga 
som lider av psykisk ohälsa och föreslå hur en samlad uppföljning av barns 
och ungas fysiska och psykiska hälsa kan utformas. Syftet med uppdraget 
är att uppnå en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och 
hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. Syftet är också 
att genom insatser inom den nära vården för barn och unga som lider av 
psykisk ohälsa avlasta den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. 
För att få in barns röster i utredningen kommer Bris genomföra 
”Expertgrupp barn”, Bris metod för barn och ungas delaktighet, på tre 
orter runt om i landet, varav två skolor i Göteborg (Lövgärdesskolan och 
Änglagårdskolan) under hösten. 
 

• Nätverksträff för Bris nätverk genomförs digitalt 13 okt kl. 13.30-15.00 för 
region väst (bifogar inbjudan). Nätverksträffen kommer bland annat att 
lyfta ”Min tur att berätta”, Bris senaste rapport som tagits fram 
tillsammans med Sveriges stadsmissioner. Rapporten bygger på samtal 
med barn som har upplevt våld och som vistats på skyddat boende. Som 
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tidigare möjliggör nätverksträffen också genom mindre samtalsgrupper, 
samverkan och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Rapporten; 
https://www.bris.se/globalassets/pdf/rapporter/rapport-
bris_stadsmissionen.-2020_min-tur-att-beratta.pdf 
 

• Fortsatt stort intresse för att bli volontär i Bris, alla Bris volontärer 
utbildas i barnkonventionen.  

 

 
Räddningsmissionen 

• Vi har startat upp Studiestunden på fyra platser under 
hösten.  

• Det vi har sett är att man kan göra mycket utifrån de 
förutsättningarna som är nu. Till exempel distansundervisning och 
läxhjälp. Vi har rekryterat distansvolontärer som kan sitta var som 
helst i Sverige och kan stärka upp på olika sätt. Ett exempel på att 
det kan fungera digitalt. 

• Vi märker också en ökning av förfrågningar kring 
familjehemsplatser, många barn väntar på att få en trygg 
familj men det finns inte tillräckligt med platser. 
 

• Situationen i Angered med en upptrappad gängkonflikt 
lyfte frågan om hur vi som barnrättsaktörer i området ska 
agera. Det är en svår situation om vi inte kan skapa 
trygghet för de barn vi möter i grupper eller på 
mötesplatser. 
 

• Info om vår butik "Maträtt" som är en social supermarket 
på Flatås torg. Där kan de som har låg inkomst bli 
medlemmar och köpa mat till en tredjedel av priset. Ett 
värdigt alternativ för dem som har det fattigt. Finns info på 
hemsidan om detta. 

 
 
Tjejjouren Väst 

• Vi har haft en stadig ökning på 122% fler samtal från mars 
tom augusti, jämfört med samma period 2019. 
 

https://www.bris.se/globalassets/pdf/rapporter/rapport-bris_stadsmissionen.-2020_min-tur-att-beratta.pdf
https://www.bris.se/globalassets/pdf/rapporter/rapport-bris_stadsmissionen.-2020_min-tur-att-beratta.pdf
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• Ämnen som främst varit i chatten från Covids start har 
varit familjerelationer och livsfunderingar, de har utgjort 
cirka 20% var av chattarna. När skolan började dök suicid 
upp som ett ämne, 14% av chattarna handlade om det. 
Under sommaren var suicid inte med i statistiken vilket 
indikerar att skolstarten är tuff för många. 
 

• Vi ska genomföra en enkätundersökning för vår målgrupp 
för att veta hur de haft det under pandemin kopplat till 
hälsa och mående. 
 

• Just nu söker vi medel för en insats ”Digital storasyster” 
vilket innebär en längre samtalskontakt mellan volontär 
och stödsökande. Det kommer fortfarande vara anonymt 
och via chatt. Vi tror att fler insatser kommer behövas då 
många kommer må dåligt även när pandemin "är över". Vi 
förutspår en eftersläpning där våra ungas psykiska hälsa 
kommer förvärras och behöva tas hand om under lång tid 
framöver. 

 
Fryshuset  

• Ensamma mammor har det svårare nu. Vi har försökt på 
olika sätt och med olika samarbetspartners att underlätta 
för dem. 

• Viktigt att det finns öppna platser där en kan samlas. Vi har flera 
olika projekt igång och det är viktigt att det inte bara blir en plats 
där folk ”hänger” utan att alla blir sedda.  

• Vi har inte uppfattat det som att våld i hemmen har ökat, 
vi gör orosanmälningar om vi misstänker att det sker.  
Däremot finns oro för sig själva och familjen om hur det 
ska gå, hur de ska klara sig 
 

• Vi har genom företagskontakter kunnat hjälpa till med att 
kunna ge unga sommarjobb. 
 

•  Även om det finns svårigheter och utmaningar får vi inte 
stänga ner aktiviteter när de som mest behövs. Till 
exempel har vi haft fritidsgård utomhus.  
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Röda korsets ungdomsförbund 

• Sedan 2018 har Röda Korsets Ungdomsförbund bedrivit 
digital läxhjälp: läxhjälp online. Under tidigare år har 
många varit skeptiska till verksamheten. Det har varit svårt 
att bemanna och hitta finansiärer. Den har också bedrivits 
i väldigt liten skala. Under hela 2019 var den bara öppen 
en kväll i veckan (ett pass på två timmar). Fem frivilliga 
bemannade då och tog totalt emot 127 samtal under hela 
året. 
 

• När Covid-19 kom strömmade frivilliga till och vi kunde 
utöka till åtta pass i veckan. Under våren tog vi emot över 
1500 samtal. Vi har också fått en del externa medel för att 
utveckla och driva tjänsten nu och märker av att det är 
lättare att rekrytera frivilliga. Men fortfarande är behovet 
av fler som bemannar stort.  
 

• Vi riktar oss till grundskola och gymnasiet och tidigare har 
samtalen varit ganska jämnt fördelade mellan högstadie 
och gymnasium. Under våren gick dock en majoritet av de 
som sökte stöd på gymnasiet. Vi har också sett att det är 
många som har ett väldigt stort behov av hjälp. 
Svårigheten för läxhjälparna är att förklara en läxa då 
eleven inte har någon grundförståelse i ämnet. Många 
elever har haft det väldigt, väldigt tufft. Det vi märker av 
nu efter sommaren är att många elever känns väldigt 
stressade och ofta behöver akuthjälp. 

• Om det kommer upp frågor som tyder på oro över andra saker och 
det verkar som att de behöver prata med någon professionell 
hänvisar vi vidare. I volontärutbildningen pratar vi om det. 

• Röda Korsets Ungdomsförbund har också precis antagit en 
ny strategi och den kommande tiden kommer vi att grotta 
ner oss i vad det innebär för vår verksamhet. Fokus än mer 
på att nå de mest utsatta barnen. På vilket sätt ska vi göra 
det är frågor vi just nu stöter och blöter. 

 
 
 
 



 

 Samråd barnrätt |  2020-09-08 

 

6   

Erikshjälpen 

• Erikshjälpen är två organisationer, Erikshjälpen Second 
Hand (ESH) och Barnrättsorganisationen Erikshjälpen ESH:s 
runt 60 butiker genererar överskott som 
Barnrättsorganisationen omsätter i hjälpinsatser för barns 
rättigheter. Vi arbetar för en förändrad värld där barns 
drömmer får liv. 90% av omsättningen går till 
internationellt biståndsarbete. 10% går till insatser i 
Sverige. 
 

• Just nu pågår ett framåtsträvande arbete att knyta våra 
insatser i Sverige närmre ESH:s butiker. Målet är att 
butikerna skall bli centrum för insatser som stödjer barns 
rättigheter på lokal nivå. Detta kallar vi Framtidsverkstad. I 
Helsingborg har vi startat vår första Framtidsverkstad och 
en startas upp i höst i Motala. 
 

• I Lövgärdet är ett arbete inlett som hänger samman med 
vårt innovationslabb Lövgärdets Lärlabb som siktar mot att 
knyta de insatserna till vårt arbete med 
Framtidsverkstäder, en lokal processledare har precis 
startat arbetet. Där vill vi utveckla de delar som långsiktigt 
skall stärka den sociala hållbarheten i Lövgärdet. Där blir 
också en plats där vi blir operativt synliga i VG-regionen. 
Fokus är nätverket lyftet och våra insatser på barn och 
unga på Lövgärdetskolans arbete med skola som arena, 
med studiestöd och olika insatser för barns fritid. 

 

5.  Information från beredningen för mänskliga rättigheter 
 
Ordförande Carina Liljesand har slutat sitt uppdrag. Namn på ny 
ordförande kommer. 
 
Några punkter vid beredningens senaste och kommande möten: 
 
BMR-möte 11/6 

- Uppföljning av verksamhetsstöd kopplat till mänskliga 
rättigheter för perioden 2017–2019. 
 

- Remissförslag mål för social hållbarhet 2030. 
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- Inspel till Regional Utvecklingsstrategi.  

 
BMR-möte 9/9 

- Utlysning av projektstöd för social hållbarhet - mänskliga 
rättigheter 2021.  Ansökningsperiod 14 september till 16 
november 2020. 
 

- En vägledning för prövning och analys av barnets bästa har 
tagits fram och den består av tre korta filmer om hur en 
prövning och analys går till. Ett tillhörande formulär för 
dokumentation av prövningens och analysens slutsatser 
finns också  www.vgregion.se/barnkonsekvensanalys 
 

- Utveckling av ett digitalt stöd för barnrättsarbetet i VGR, 
kommer att genomföras under hösten.  
 

- Uppföljning av organisationsstöd för mänskliga rättigheter 
2019. 

 
 Anteckningar från beredningens sammanträden finns på hemsidan: 
Beredningen för mänskliga rättigheter  
 

6.  
 

Samrådets färdplan – Barnkonventionen som lag, Kunskapshöjning 
barnets rättigheter 
Liselott visar bilden på färdplanen och utifrån den förs en dialog kring 
om/hur vi kan utveckla den. Resonemanget fokuserade på vilka delar vi kan 
ta upp under den övergripande rubriken. Barnkonventionen som lag med 
fokus på barnets rättigheter är viktig att ha kvar som rubrik och något att 
ha med sig hela tiden. På tvärsamrådet 5/11 kommer en punkt att handla 
om hur de olika samrådens färdplaner ser ut. Det skiljer sig åt hur 
övergripande eller detaljerade de är.  
 
Dessa delar kom upp i dialogen: 
Ombud för barnets rättigheter i VGR kan bjudas in för att berätta om hur 
de arbetar med barnets rättigheter. Någon extern från exempelvis SKR 
skulle kunna delta i en dialog där vi kan prata tillsammans och ställa frågor. 
Någon riksdagsledamot som kan matcha vårt område om det skulle gå att 
få in någon.  Det finns en frivilligt sammansatt samrådsgrupp i riksdagen 
som kanske kan tillfrågas. Lilla hjärtat – rättssäkerheten kring barnrätt, det 
juridiska.  Ojämlika uppväxtförhållanden - jämlik skola och folkhälsa. 

http://www.vgregion.se/barnkonsekvensanalys
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/217559
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Organisationerna kan göra en fördjupning på något tema som de arbetar 
med. En till två organisationer per samråd beroende på hur mycket tid som 
organisationen önskar. Viktigt hur vi hanterar det så att fokus är enligt 
färdplanen på att det ska vara ett lärande, inte bara berätta om vad 
organisationen gör utan en fördjupning. Barns röst, från 
ungdomsfullmäktige i någon fråga vore intressant. Viktigt att våra 
samrådsmöten är meningsfulla. Gärna jobba med diskussionsfrågor. 
  
   

7.  Övriga frågor 

- Samråd barnrätt 3 november 13–16 
Samrådet kommer att vara digitalt och inbjudan med länk kommer. 

- Tvärsamrådet 5 november 13–16 
Tvärsamrådet kommer att vara digitalt. Ni har fått en inbjudan tidigare 
men justerad info med länk mm. kommer. 

- Skolvalet i Göteborg  
Detta är en kommunal angelägenhet men det togs upp av en organisation 
på samråd MR:s möte i förra veckan som ansåg att det fanns flera 
frågetecken och att en del barn drabbats negativt. Frågan ställdes till 
samråd barnrätt om någon av organisationerna varit involverad i detta? 
Vet om det diskuterats barnrätt i samband med detta? Har det gjorts 
någon Prövning/analys av barnets bästa? 
Svaret från organisationerna i barnrättssamrådet var att ingen hade hört 
något om detta eller hade någon information. 

- Informations och -dialogdag den 8 maj 

I maj genomfördes en dag med fokus på barnkonventionen – från teori till 
praktik. Målgruppen var folkhälsostrateger i Västra Götalands kommuner 
och regionutvecklare på avdelning social hållbarhet, VGR. Dagen 
genomfördes helt digitalt och presentationer varvades med möjlighet till 
dialoger i mindre grupper. Programmet innehöll bland annat vad det kan 
innebära att jobba strategiskt på lokal och regional nivå när 
Barnkonventionen nu är lag. Exempel från kommunerna och hur 
Länsstyrelsen och VGR har börjat samverka kring barnrätt. 
Deltagarna gavs möjlighet att önska vilka punkter de skulle vilja ha med 
ifall det blir fler liknande arrangemang.  

 

 



 

 Samråd barnrätt |  2020-09-08 

 

9   

- Digital barnrättsdag 3 september 

Länsstyrelsen anordnade en halvdag med fokus på vad det innebär för 
Sveriges kommuner och regioner att barnkonventionen nu är lag. Vilka nya 
krav finns och vad innebär det rent juridiskt? Dessa frågor var i fokus och 
målgruppen var främst jurister men även andra intresserade kunde delta. I 
november kommer barnkonventionsutredningen vara klar och Anders 
Hagsgård, särskild utredare berättade om arbetet med utredningen. Ett 
annat exempel var vad det innebär för kommuner och regioner att 
efterleva barnkonventionen? Marie Karphammar-Lundin, Barnrättsjurist 
Sveriges kommuner och regioner berättade om sitt arbete.  

- Remisser 
Sista datum att lämna in synpunkter på remissförslaget kring ny regional 
utvecklingsstrategi - RUS är den 30 september. 

Sista datum att lämna in synpunkter på remissförslaget om Nya mål för 
social hållbarhet är 31 oktober. 

 

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

9.  Ämnen/frågor till framtida samrådsmöten 
Från punkten ovan kring färdplansdialogen 

- Kunskapshöjande presentation, en fördjupning, utifrån 
färdplanen av organisationerna. 3 november Tjejjouren 
Väst. 
 

- Något ombud för barnets rättigheter i VGR berättar hur de 
jobbar. 

- Ämnen till framtida samrådsmöten kommer kontinuerligt att kunna 
förslås och läggas till så att organisationerna kan påverka 
innehållet. 

 

10.  • Utcheckning, reflektion över dagens möte 
Stort tack ges väldigt mkt möjligheter att påverka detta 
forum det blir vad vi gör det till 



 

 Samråd barnrätt |  2020-09-08 

 

10   

 

 

Välkommen! 

Sammankallande Kontaktperson 

Beredningen för mänskliga rättigheter Liselott Johansson 

Västra Götalandsregionen Avdelning social hållbarhet 

 liselott.m.johansson@vgregion.se 

 070–2077800  

 

• Bra att vi pratar om hur vi jobbar och intressant att ta in 
andra personers reflektioner, känns som ett öppet forum. 
Ni gör precis det ni ska för att underlätta digitala möten, 
kanske några mikropauser vore bra också. 

• Bra fungerar bra med det digitala skönt med flexibilitet 
men såklart tråkigare än att ses fysiskt, bra med 
kompetensutbyte. 

• Bra att vi försöker hitta nya utvecklingsvägar ibland svårt 
med tider emellan samråden, jättefint samråd man kan 
göra mycket bra, ni gör det så bra bjuder in till samtal på 
ett bra sätt men längtar till att träffas på riktigt 

• Så bra att vi fokuserar bara på barnrätt fantastiskt, bra 
ordnat funkat bra med oss i storgrupp, bra planering 
framåt både externa och egna frågor. 

• Väl förberett digitalt samrådsmöte, är nöjd med mötet. 
• Tack så mycket, saknade några av våra föreningar, tar till 

oss det här med mikropauser till nästa gång. 

Nästkommande möten  

2020-11-03 Samråd barnrätt 13–16 Digitalt 

2020-11-05 Tvärsamråd 13–16 Digitalt 
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