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Mötesanteckningar samråd barnrätt 
 

Mötesdatum: 2022-03-08 

Tid:  Klockan 10:00 – 16.00 
     

Plats:  Digitalt via Teams 

 

Deltagande organisationer 
Bris (10:00 - 12:00) 

Fryshuset  
Räddningsmissionen  
Rädda barnen  
Röda Korsets ungdomsförbund  
Tjejjouren Väst 
Vägen in för familjer, vuxna, barn och ungdomar (13:00-16:00) 
 
Särskilt inbjuden 
We & Sports (10:00-14:30) 

Övriga deltagare 
Lars Åke Carlsson, beredningen för mänskliga rättigheter 
Linda Åshamre, beredningen för mänskliga rättigheter 
Johan Sösaeter Johansson, beredningen för mänskliga rättigheter 
Carina Eliason, VKV, Västra Götalandsregionen (punkt 6) 
Lina Ljung Roseke, Barnskyddsteamet, Västra Götalandsregionen (punkt 6) 
Åsa Rydin Svenberg, enhet samhällsanalys, Västra Götalandsregionen (punkt 7) 
Rikard Eduards, avdelning social hållbarhet, Västra götalandsregionen (punkt 7) 
Liselott Johansson, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
 

Dagordning Ärende 

1.  
Incheckning/presentationsrunda 
Första mötet för i år. Vi presenterar oss med namn och organisation. 
 



 

 Samråd barnrätt |  2022-03-08 

 

2   

2. 

Godkännande av dagordning, inklusive anmälan av övriga frågor 
Dagordningen godkändes. Punkter som tas upp under övriga frågor: 
- Kort information om Tvärsamrådet 10 maj 
- Situationen i Ukraina. Då temat är våld finns det inplanerat dialog kring detta 
men om det finns önskemål om mer att säga tas det upp under övriga frågor. 

3. Föregående mötesanteckningar 
Vi gick kort igenom anteckningarna tillsammans – inga synpunkter. 
  

4.  

Nuläge i organisationerna 
 
Bris 
 
23 februari släppte Bris sin årsrapport Våld - en del av barns vardag lyfter barns 
röster, forskning och förbättringsförslag i syfte att ge varje barn en trygg 
uppväxt. I rapporten redovisas barns samtal till Bris nationella stödlinje under 
året som gått. Under 2021 handlar det om 41 667 kurativa samtal med barn 
via chatt, telefon och mejl. Det innebär en ökning av samtal på 32 procent 
jämfört med föregående år. En förändring sen tidigare år är också att det 
professionella stödet till barn sedan i mars 2021 varit tillgängligt dygnet 
runt. Psykisk ohälsa den vanligaste kontaktorsaken för barn att höra av sig till 
Bris därefter följer samtalskategorin familj & familjekonflikter och sedan den 
tredje största kontaktorsaken för barn att kontakta Bris; Våld, övergrepp och 
kränkningar. 
 
Bris har i samarbete med krisinformation.se och Försvarsmakten har tagit 
fram frågor och svar om hur man som vuxen kan prata med barn om 
försämrade säkerhetsläget i vår omvärld. 
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-
omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/fragor-och-svar-till-barn 
 
Brisnätverk 5 maj 13.00-16.00 
År 2021 är det första året som Bris nationella stödlinje hållit öppet dygnet runt. 
Trycket har varit högt och ökningar kan ses inom allvarliga ämnesområden. På 
Bris nätverksträff presenterar Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog Bris 
årsrapport som fokuserar på barns utsatthet för våld på olika samhällsarenor, 
och på våldets effekter för barn under uppväxten och hela livet. 
Save the date_Bris nätverksträffar i vår (1).pdf 
 

https://www.bris.se/globalassets/bris_ar_2021_220222_low.pdf
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/fragor-och-svar-till-barn
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/fragor-och-svar-till-barn
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Fryshuset Göteborg inkl. Västra Götaland 
 
Post-pandemi 
Några månader in på det nya året är våra verksamheter i full gång, nu helt utan 
de riktlinjer som styrt de anpassningar vi löpande fått göra för att kunna möta 
upp ungas behov av mötesplatser och trygghet under pandemin. Under 2021 
gjorde vi en undersökning där flera tusen unga deltog, där de bland annat lyfte 
fram vikten av just trygga mötesplatser samt den upplevelse de har av att inte 
bli lyssnade på av samhälle och vuxenvärld. 
  
Inriktning nu & framåt 
Att skapa relation och tillit genom att lyssna är en av Fryshusets viktigaste 
utgångspunkter och vi fortsätter nu att ställa frågor till unga kring deras behov 
och upplevelser, i relation till det som händer i Ukraina. Vi förstärker också vårt 
samarbete med MSB inom projektet Vi Behövs, som fokuserar på att fortbilda 
unga i att hantera och agera i olika typer av krissituationer. Parallellt fortsätter 
vi att erbjuda kreativa kurser och workshops inom kulturområdet, för de unga 
som är nyfikna på eller vill utveckla och fördjupa sina kunskaper inom 
exempelvis muralmålning eller musikproduktion. 
Gällande ungas sysselsättning, framför allt inom gruppen UVAS (unga som 
varken arbetar eller studerar), lägger vi stor energi på att utveckla konkreta 
och hållbara samarbeten med viktiga aktörer som rekryterande arbetsgivare 
och Arbetsförmedlingen.  
Vi utökar även våra resurser inom arbetet med BEM (Barn till ensamma 
mammor) som löpt på under hela pandemin och som nu när fysiska 
workshops, föreläsningar och arrangemang kan genomföras innebär större 
insatser. Vi vet också att när samhällets utmaningar plötsligt blir större, är det 
de som redan kämpar som blir än mer utsatta. Detta innebär att vi inom BEM 
behöver förbereda för aktiviteter som utdelningar av matlådor, kläder och så 
vidare även under 2022.   
Ett område som aldrig tycks sluta att vara aktuellt är hedersrelaterat våld och 
förtryck samt våld i nära relationer. Vi väljer därför att göra en extra satsning 
på detta framåt. Att rikta fokus på ungas egna relationer och att 
medvetandegöra unga tjejer, killar och ickebinära kring hur inte bara fysiskt 
våld utan även psykiskt våld, kontroll och makt kan se ut och vad det får för 
effekter är centralt.  
 
 
Rädda Barnen 
 
Rädda Barnen jobbar tillsammans med VGR kring att bygga upp en systematisk 
dialog med barn och unga inom Västra Götalandsregionen. 
Nu under våren 2022 kommer vi att ta fram en vägledning och en utbildning. 
Medskapande i processen är både barn och unga samt beslutsfattare. 
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Tanken är att under hösten testa vägledning, utbildning och paketera metoder, 
samt att ta fram barnanpassad information om VGR. Likaså önskar vi då titta 
på hur samverkan mellan olika aktörer kan se ut framöver och eventuell 
möjlighet till ett IOP med flera organisationer.  

 
Räddningsmissionen 
  
Vi ser att barn påverkas av situationen och kriget i Ukraina. På flera av de 
platser som Räddningsmissionen verkar har en stor del av människor flytt krig 
tidigare och desinformation i situationen förvärrar och triggar igång känslan av 
stress, otrygghet och press vilket också drabbar barn. Vi ser att det är viktigt 
att det interna förstärkningsarbetet fortsätter inte minst nu när det är många 
nya volontärer som söker sig till oss i samband med Ukrainakrisen och vi 
internt rustar en beredskap för att kunna möta upp ett kommande ökat behov. 
Vi är hjälpta av vår barnrättsfilm som är en del av vår introduktionsutbildning 
för nya medarbetare och volontärer. Ytterligare en förstärkning på vårt interna 
arbete är att vi arbetar med att ta fram en barntrygghetspolicy.   
 
8 mars internationella kvinnodagen, kampanj med temat stark. Vi möter starka 
kvinnor i flera våra verksamheter inte minst vårt skyddade boende, inte sällan 
med medföljande barn.  
 
Vi har presenterat våra barnrättsprinciper på en introduktionsutbildning på 
Studiestunden som är förstärkt studiestöd i samarbete med Göteborgs 
Universitet. I utbildningen deltog volontärer, chalmersstudenter och GU-
studenter (blivande lärare), ca 30 personer. Samtliga kommer finnas med som 
Studiestödjare i vår. (Studiestundsfolder med barnrättsprinciper har spridits till 
ännu fler). Studiestunden är en kraftfull arena att arbeta med barns rättigheter 
i allmänhet och barns rätt till likvärdig utbildning i synnerhet. I Studiestunden 
möter vi barn, lärare, volontärer och studenter från universitet och högskolor. 
Räddningsmissionen har nu 6 platser i Göteborg där vi arbetar med studiestöd 
och breddad rekrytering till universitetet. Under 2021 mötte vi sammanlagt 
870 barn.  
 
Arvsfondsprojekt, vi driver två projekt med barnrättsfokus. Solrosen - Det är 
inte mitt felen teaterföreställning som spelats i skolor i 12 kommuner hittills 
och belyser bland annat barns rätt till information. Under 2021 har 
föreställningen visats 118 gånger på 65 skolor, för totalt 3897 elever. Vårt 
andra arvsfondsprojekt är Syskonsstödet där vi utvecklar en metod för att 
stödja biologiska barn i familjer som är familjehem.  
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Vår grundskola i Tynnered, Communityskolan i Tynnered, möter 
vårdnadshavare utifrån olika teman som vi tagit fram med delaktighet från 
barnen, och där personal från skolan och Solrosen möts utifrån frågor om 
trygghet och kunskap. 
 
Glädjande är att vi i Tynnered tillsammans med Göteborgs Symfonikerna har 
startat en Communityorkester med barn från hela närområdet mellan 5–14. 
Communityorkestern startade i januari och har redan 40 deltagare! 
 
 
Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg 
  
Vi har i Göteborg kommit i gång med de flesta av våra verksamheter, samtidigt 
så är några verksamheter fortfarande i uppstartsprocess efter att varit pausad 
under pandemin. Vi har också startat upp två helt nya verksamheter! En ny 
läxhjälpsgrupp i Tynnered i samarbete med Göteborgs stad, och en ny 
frukostklubb i Biskopsgården på mötesplatsen Orkanen tillsammans med 
Bostadsbolaget.  I februari har fokuset varit på att stötta styrelsens arbete 
inför föreningsårsmöte. På föreningsårsmötet blev en ny lokalstyrelse tillsatt i 
Göteborg. Vi erbjuder alla nya styrelser en styrelseutbildning i Stockholm den 
11–12 mars. Samt en kassörutbildning den 30:e mars.  
 
Nya mötesplatser digitalt 
Vi har sedan i höstas testat att införa månadsmöten med alla lokalföreningar. 
Detta för att skapa mötesplatser där lokalföreningarna runt om i Sverige kan 
utbyta kunskaper med varandra samt att vi i personalen kan ge ut mer 
specificerad och fördjupad information.  
 
Ledarskapsprogrammet 
Under 2022 ska vi även testa ett nytt koncept som vi kallar 
ledarskapsprogrammet. Ordföranden från våra lokalföreningar har möjlighet 
att vara med på 4 träffar under året där vi går igenom olika ämnen så som 
hållbart ledarskap, frivilligvård, organisation och mål och mycket annat. Syftet 
är att ge ordföranden för våra lokalföreningar runt om i Sverige mer kunskap 
kring ledarskap och att känna sig mer trygg och säker i sin roll.  
 
Konflikten i Ukraina  
Med anledning av konflikten i Ukraina har vi tagit fram en sida på rkuf.se med 
information som vi hoppas kan vara till hjälp för både engagerade hos oss och 
den som söker hjälp av andra skäl. På sidan kan ni bland annat läsa om vikten 
av neutralitet, att bemöta stress och oro och hur en pratar med barn om 
konflikten.  Ukraina | Röda Korsets Ungdomsförbund (rkuf.se) 

https://www.rkuf.se/nyheter/ukraina/
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RKUF har en nära dialog och samarbete med Svenska Röda Korset om 
situationen. Vi har aktiverat RKUF krisledningsgrupp som består av chefer och 
förbundsstyrelsens ordförande. Krisledningsgruppen har möten 1 gång i 
veckan för att stämma av situationen och se om beslut behöver tas kring vår 
organisering. Vi fortsätter att skapa stabilitet i våra befintliga verksamheter för 
att möta oron hos barn och unga som befinner sig i Sverige, samt skapa ett 
tryggare samhälle för våra barn och unga.  
Svenska Röda Korset bjuder in till en informationsträff om vårt arbete i 
Ukraina, med fokus på mandat, stadgar samt våra grundprinciper för våra 
frivilliga och förtroendevalda.  
  
 
Tjejjouren Väst 
 
Tjejjouren Väst har bytt grafisk profil, logga och har en ny hemsida. Loggan och 
den grafiska profilen har en grupp unga tyckt till om och gett sin feedback på. 
Hemsidan behövde uppdateras då allt vårt stöd är digitalt och den gamla 
hemsidan blev för "tung". Nu är den enklare att navigera, snabbare och är mer 
tillgänglig. Den går att översätta till flera språk, så även vår chattfunktion. 
Dessutom har den en uppläsningsfunktion. Hemsidan är byggd efter vad unga 
har sökt på för termer, nu finns det ännu fler informationstexter på dessa 
teman som är både kunskapshöjande och rättighetsstärkande. Kika gärna på 
tjejjourenvast.se 
 
Vi håller på att samla in data i vår årliga enkätundersökning. I den frågar vi om 
hur vår målgrupp har det med fokus på kontakt med hälso- och sjukvård, 
skolan och deras relationer. Det är dessa områden vi ser som de som påverkar 
deras livssituation och mående mest. Resultatet kommer i april. 
 
 
Vägen in 
 
Nuläget hos oss har nu tagit en ny fart utom våra ordinarie arbete detta pga. 
kriget i Ukraina. Många familjer och barn är på flykt. Det ringer och mejlar 
många människor till vår organisation som undrar om de kan ta med sig även 
sina barn till aktiviteterna. De undrar också om organisationen kan fixa någon 
boende? 
Vi märker att det har börjat och vi måste förberedda oss som år 2015.  
Vi har redan kontakt med volontärbyrån och publicerade annonser både för 
nya volontärer och även information om vår organisation, var vi befinner oss 
för att detta ska underlätta för familjer och barn som söker sig till oss. 
Vi vet att det kommer bli mycket jobb för oss men vi är ändå glada för att vi 
hjälper familjer och barn som är på flykt. 
 

http://tjejjourenvast.se/
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 We & Sports 
 
Barn och ungas inflytande: Barnkonventionen förverkligas i föreningens 
klubbhus 
En viktig faktor för vårt välmående är att känna att vi är en del av vårt 
samhälle, att bidra och att vi kan påverka vår situation. Därför tycker vi att 
barn och ungas delaktighet inom idrotten är så viktig. Azalea BK är en 
idrottsförening som tar fasta på detta i samband med att de ska bygga ett nytt 
klubbhus. We & Sports Club träffar därför föreningens alla barn- och 
ungdomslag från 5 år upp till 18 år för att prata om barnkonventionen och 
lyssna in deras tankar och idéer om hur klubbhuset ska se ut och vara för att 
vara en plats där man kan vara trygg, där alla känner sig välkomna, har roligt 
och kan påverka föreningen. De har verkligen bubblat av idéer! Vad sägs om 
ett klubbhus med t ex en trädkoja, en kompisbänk, lampor utanför som tänts 
automatiskt när de är mörkt, duschrum med draperier och handdukskrokar 
nära duscharna, pysselrum, låneskor och extra kläder ifall man har glömt 
något, en fotbollskorg så man kan låna en boll o öva lite extra, bollhav, 
önskeburk så att alla spelare kan lägga idéer om hur föreningen kan utvecklas, 
FIFA-rum, pingisbord, linbana mm. 
 
Medverkan i tv-serie som belyser barn och ungas idrottsfrågor 
Onsdagen 6 april har säsong 4 av SVT och UR:s populära tv-serie Idrottens 
himmel & helvete premiär på UR Play och i SVT1 kl 22.30, och även i år är We & 
Sports med. Årets säsong fortsätter att belysa, granska och diskutera barn och 
ungas idrottsfrågor. Ungas egna röster om utmaningar inom idrottsrörelsen 
utlovas. We & Sports medverkar under temat ”När idrotten hjälper eller 
stjälper” som belyser när man blir sin prestation och vilka bittra eftersmaker 
det kan ge. 
 
Finalist Årets Eldsjäl - Hälsa 
Vi är också väldigt stolta över att We & Sports och vår grundare Ante 
Andersson har blivit nominerade till Årets Eldsjäl – kategori hälsa: Kategori 
Hälsa - Ante Andersson | Folkspel, vinnare utses nu den 16 mars. 
  
Omvärldsbevakning: Nya riktlinjer för barn- och ungdomsidrott 
Den 9 mars släpptes Riksidrottsförbundets nya riktlinjer för barn och 
ungdomsidrott, läs mer om den och se länk till dokumentet i sin helhet här: 
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyariktlinjerforvarldensbastabarn-
ochungdomsidrott?fbclid= 
IwAR1qAv8fqorr4CCSn0OdKFCg2wUCpSnobBhvPcIPzDoFWo8lLCvms63GpqU 
We & Sports noterar med glädje att det nu lyfts ett eget kapitel kring Hälsa 
samt att artiklar i Barnkonventionen lyfts fram mycket tydligare än i den 
tidigare versionen.  

https://www.instagram.com/weandsportsclub.se/
https://www.folkspel.se/aretseldsjal/finalister-halsa/finalist-3/
https://www.folkspel.se/aretseldsjal/finalister-halsa/finalist-3/
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyariktlinjerforvarldensbastabarn-ochungdomsidrott?fbclid=%0bIwAR1qAv8fqorr4CCSn0OdKFCg2wUCpSnobBhvPcIPzDoFWo8lLCvms63GpqU
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyariktlinjerforvarldensbastabarn-ochungdomsidrott?fbclid=%0bIwAR1qAv8fqorr4CCSn0OdKFCg2wUCpSnobBhvPcIPzDoFWo8lLCvms63GpqU
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyariktlinjerforvarldensbastabarn-ochungdomsidrott?fbclid=%0bIwAR1qAv8fqorr4CCSn0OdKFCg2wUCpSnobBhvPcIPzDoFWo8lLCvms63GpqU
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5. 
 

Information från beredningen för mänskliga rättigheter 
Det har varit två möten sedan senaste samrådet. 21-12-01 och 22-02-15. 
Information från beredningens möten se anteckningar från beredningens 
sammanträden som finns på hemsidan:  
Beredningen för mänskliga rättigheter 
 
Avdelning social hållbarhet arbetar på beredningens uppdrag med att stötta 
VGR i implementeringen av barnkonventionen. I detta arbete ingår bland 
annat stöd i kunskapsutveckling inom organisationen. 
Webbutbildningen ”Barnkonventionen – från teori till praktik” är en 
grundutbildning som är öppen för alla. Utbildningen har nu kompletterats med 
ytterligare en del som belyser barnkonventionen och svensk lag och samrådet 
fick vid förra tillfället ge synpunkter.  
Dessutom har HR-direktören beslutat om inriktning för 
kompetensutvecklingsutbud och obligatoriska utbildningar för samtliga 
medarbetare och chefer i VGR. 
Denna utbildning är en av dem som är obligatorisk. 
https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/pedagogik--larande/inriktning-for-
kompetensutvecklingsutbud-och-obligatoriska-utbildningar/ 
 

En digital plattform för ombud för barnets rättigheter introduceras för alla 
ombud i maj. Tanken är att det ska bli ett stöd för deras arbete med barnets 
rättigheter. 
 

6. 
 

Tema: Våld 

Linda inleder temat med att prata om barns utsatthet utifrån några exempel. 
Många av oss har en känsla av att vilja hjälpa till och det är viktigt att vi vågar 
lyfta på stenar, hemska händelser är ofta tabu och att vi vågar prata om 
händelser är ett steg i rätt riktning. När det är något som är tilltrasslat behöver 
det nystas upp. Våld och utsatthet är ett stort och komplext ämne. 
  
Liselott berättar kort om barnets rättigheter som anhörig kopplat till den nya 
punkten i Hälso-och sjukvårdslagen.  I 5 kap. 7 § står det att ”Hälso- och 
sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om 
barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor 
tillsammans med 

- har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 
- har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada 

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/217559
https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/pedagogik--larande/inriktning-for-kompetensutvecklingsutbud-och-obligatoriska-utbildningar/
https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/pedagogik--larande/inriktning-for-kompetensutvecklingsutbud-och-obligatoriska-utbildningar/
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- har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande 
medel eller spel om pengar 

- utsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet 
för våld eller andra övergrepp” 
 

Barnets rätt som anhörig inkluderar i Västra Götalandsregionens verksamheter 
även ett barn till syskon med sjukdom, funktionsnedsättning, 
missbruk/beroende, våldsutsatthet eller om syskonet avlider. När ”förälder 
eller annan vuxen” benämns i våra styrande dokument innefattar det alltså 
även syskon. Syskon uppmärksammas på samma sätt som anges i 5 kap.7 § 
HSL. 
Med lagtexten ”förälder eller annan vuxen” avses biologisk förälder, 
styvförälder, adoptivförälder eller familjehemsförälder och andra viktiga vuxna 
runt barnet och dess familj. (Utdrag ur VGR:s RMR - Barn som anhöriga). 
 
Ombud för barnets rättigheter i VGR är med och skapar rutiner och systematik 
i sina verksamheter så att barn till patienter mm. ska få den information, råd 
och stöd som de har rätt till.  
 
Kriget i Ukraina är ytterligare ett aktuellt ämne som påverkar barn o unga på 
plats men även här hemma. 
 
Samrådet har dialog och reflektioner i helgrupp kring: 
 
- Våld och utsatthet 
- Kriget i Ukraina  

- Vilsen i tankarna – Fokus på Ukraina nu har vi andra 
erfarenheter efter krisen 2015. Vi skulle kanske kunna ha 
någon kommunikation sinsemellan för att bli ett bättre stöd 
tillsammans. 

- Flyktingvågen 2015. Hur såg samverkan ut då? Bra att känna 
till varandra så man kan slussa in. 

- Erfarenhet från 2015 visar att vi kommer att bli påverkade 
men svårt att veta hur det blir – Hjärterum för Ukraina, möten 
med andra, än så länge vet vi inte hur det kommer att bli. Bra 
att vi kan slussa till varandra, på flera plan en ökad utsatthet, 
matpriser ökar mm. risk för exploatering sexuellt eller på 
andra sätt. Bra att vi kan hålla kontakten, Migrationsverket 
behöver tänka nytt, många barn blir isolerade integrationen 
behöver ökas. En viktig fråga som vi lyfter och något för hela 
regionen att tänka på. Tycker det låter vettigt att vi har en 
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dialog och att kunna prata med barn, ha pejl på varandra 
slussa och vidare. 

- En positiv grej när det är kriser är att många människor vill 
hjälpa till på bara ett par veckor dök 400 personer upp i 
Göteborg som ville engagera sig. EU tog ett beslut om att 
människor som flyr får stanna 1 år enligt massflyktsdirektivet 
kommer det att öppna upp för de som väntat länge, kommer 
det att skapa spänningar.  

- En förhandling mellan Migrationsverket och SKR och vi vet inte 
hur det kommer att se ut med ansvarsfördelning mm.  

- Vill gärna också att vi hjälps åt. Vi skulle kunna ha det ganska 
informellt och utbyta information.  

 
Vad är de största utmaningarna ni ser kring våld och utsatthet mot våld och 
hur skulle vi kunna samverka kring det? 

- Många vet inte att det är våldsutsatthet i vår målgrupp och att 
det ofta börjar tidigt, kontroll, digitalt, behöver få mer kunskap 
och dialog. Tidiga tecken på våld och jag vill dö mest sökord på 
vår webb.  

- Rädda Barnen har ett material – Stopp min kropp och i höstas 
gick det ut i skolorna, en tanke kanske skulle kunna koppla 
ihop dessa två.  

- Vår jourhavande chatt – många frivilla tycker att det är svårt 
att få stöd och unga vuxna tycker det är svårt att prata om det. 
Många pratar våld i den anonyma chatten och har ingen att 
prata med, vågar inte. Är rädda för att berätta för de vet inte 
vilka konsekvenser det blir om de berättar.  

- Har inte fokuserat på detta tidigare har både unga förövare 
och utsatta i vår verksamhet.  

- Vi brukar prata såhär – kan inte lova att det blir bra men man 
kan försöka såhär…. 
Pojkar är också en del i strukturen, har rätt att må bra och 
behöver hjälp att må bättre. 

- Utmaningar - det ser så olika ut i olika kommuner och ställen 
vilket stöd man kan få. Skola möter våld i sin närmiljö – en 
reflektion kring barn och ungas delaktighet kring frågan -vilka 
förändringar vill ni ha? Men de är ändå kvar i samma miljö.  

- Även hemma då många tvingas att bo kvar med förövarna. 
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Hur upplever ni att barnens röster blir hörda?  

- Barnets rättigheter och föräldrarätten behöver förtydligas. 
- Det är ingen som bryr sig – tack för att du har lyssnat på mig 

får volontärerna ofta höra, att vara ett språkrör. 
- Ungas röster under pandemin, i fritext vuxna eller samhället i 

stort lyssnar inte. 
- Hört goda exempel kring beslut att barnkonventionen används 

i domstolar. Jag har jobbat mycket med barns delaktighet 
tidigare men återkoppling tillbaka till barnen är så viktigt. 

- Vår barnrättsjurist ser också att barnkonventionen används 
mer nu av jurister, men det tar ett tag men det verkar ge 
effekt. Innan låg det i internationella rätten nu ligger den i den 
svenska lagboken som ligger på skrivbordet och då använder 
man den. 

 
Vi tittar på filmen Vera. Vilka tankar får vi utifrån filmen? 

- Det här var ju inte så lätt. 
- Vår organisation sätter en ära i att luska, vissa skriver in direkt 

klistrar in andra. 
- Intressant problematik, sjuksköterskan skapade en relation i 

början lättare då att sedan öppna upp sig. 
- Våra terapeuter behövs. 
- Subtil utsatthet antar att det är svårt att upptäcka då det inte 

är en sådan uppenbar utsatthet. 
 
Barnskyddsteamet 
 
Lina Ljung – Roseke från Barnskyddsteamet i Västra Götaland presenterar 
verksamheten. Målet är att arbeta för en regionövergripande jämlik, 
samordnad och medveten vård inom området barnskydd. Studier om våldets 
konsekvenser för barn som bevittnat eller upplevt våld i nära relationer tas 
också upp. Presentationen bifogas.  
 

VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära 
relationer 
 
Carina Eliason från VKV presenterar verksamheten och deras uppdrag. Hon 
berättar också om hur de arbetar med SIMBA – att ställa rutinmässigt frågor 
om våld till barn och deras föräldrar samt om Islandsmodellen – en 
samarbetsmodell vid akuta våldshändelser i familjer med barn. 
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Presentationen bifogas. 
 
Reflektioner från samrådet 
Matnyttig information, hur ser samverkan ut med idéburen sektor? Bjuder in 
till konferenser mm. och informerar alltid vart man kan vända sig.  
Intressant att lyssna på ska verkligen föra denna information vidare till mina 
kollegor. Tack för bra information, bra med broschyrer som finns för internt 
bruk och som också är ok att beställa för oss. 
  
Samrådsdeltagarna är välkomna att höra av sig till Barnskyddsteamet och VKV 
om det finns några frågor. Kontaktuppgifter finns i presentationerna. 
 

7. 
 

Utvärdering av samrådsarbetet 2019–2021 Dialoger i fokusgrupper 
 
Samrådets organisationer och förtroendevalda delas upp i varsin grupp där  
Rikard Eduards från avdelning social hållbarhet och Åsa Rydin Svenberg från 
enhet samhällsanalys leder parallella fokusgruppsdialoger. 

8. 

Övriga frågor 
 
Tvärsamrådet 10 maj 10–16 fysisk träff på Hotel Riverton i Göteborg. Datum 
har gått ut tidigare och mer information skickas i separat mejl. Tema 
Demokrati och kultur – Hur ökar vi delaktigheten för varje människa? 
Anmälning senast 22 april länk i mejlet. 

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

10. 

Ämnen/frågor till framtida samrådsmöten 
Fullföljda studier, har varit uppe som önskemål tidigare och vi planerar att ta upp 
detta vid något av de kommande mötena.  
Nästa samrådsmöte blir det fördjupning av Rädda Barnen  
Skicka in till Liselott om ni har tankar och uppslag på ämne, teman mm. 

11. 

Utcheckning, reflektion över dagens möte 
Några ord om upplevelsen av dagens möte från samrådets deltagare: 
Som vanligt väl strukturerat och organiserat, intressant dag frågan är om jag 
skulle haft med någon mina kollegor som har fokus på detta tema, men jag 
skickar vidare såklart. Håller med, bra uppstyrt det känns tryggt och enkelt att 
komma med, känslan nu är att det är mycket information och jag vill gå 
igenom allt, bra tankar o bra dag. Instämmer inget att tillägga bra med ett lite 
längre möte. Ni är bra på att skapa de här prestigelösa samtalen digitalt, kunde 
varit lite mindre information kopplat till temat ex. hur gör vi för att bryta tabun 
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Sammankallande Kontaktperson 

Beredningen för mänskliga rättigheter Liselott Johansson 

Västra Götalandsregionen Avdelning social hållbarhet 

 liselott.m.johansson@vgregion.se 

 070–2077800  

 

skulle kunna få ge och ta mer. Jag kan ansluta till det alla sagt välstrukturerat 
och bra samtal sällan digitala heldagsmöten blir så här bra. Instämmer viktig 
information och trevligt möte. Tycker det var jättebra och bra diskussioner är 
glad och nöjd. Tungt och jobbigt tema och vi har olika vana av långa möten 
men glad att det är högt i tak och att det finns en omtanke med i det arbete 
som görs i organisationerna varje dag.  
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