
 

 

Mötesanteckningar samråd barnrätt 
Mötesdatum: 2022-05-03 

Tid: 13:00 – 16:00 

Plats: Digitalt via Teams 

Deltagande organisationer 
Bris  
Räddningsmissionen  
Rädda barnen  
Röda Korsets ungdomsförbund  
Tjejjouren Väst  
 

Övriga deltagare 
Linda Åshamre, beredningen för mänskliga rättigheter 
Maria Jakobson, avdelning näringsliv, Västra Götalandsregionen, punkt 8. 
Liselott Johansson, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 

 

Mötespunkt Ärende  

1.  Incheckning/presentationsrunda  

Vi checkade in på temat, vårtecken. Många härliga bilder ”målades upp” 

Bland annat olika vårblommor och alla fåglar som sjunger så vackert nu i 

naturen. En härlig tid. 

2.  Godkännande av dagordning, inklusive anmälan av övriga frågor 

Dagordningen godkändes, inga övriga frågor anmäldes. 

3.  Föregående mötesanteckningar 

Vi går igenom anteckningarna från förra samrådsmötet tillsammans, inga 

synpunkter. 

4.  Fördjupning – Rädda Barnen  

Denna gång är det Rädda Barnen som delger oss hur de arbetar. Vi får en 
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historisk återblick kring hur Rädda Barnen bildades och hur de arbetar idag. 

Presentationen bifogas. 

5.  Workshop - Dialog barn och unga 

 

Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen (VGR) har 

skrivit avtal med Rädda Barnen om samverkan kring att ta fram ett 

förslag på struktur och arbetssätt för en systematisk invånardialog 

mellan VGR och barn och unga i Västra Götaland. En överblick av hur 

tankarna ser ut så här långt presenterades (se bifogad presentation). 

Organisationerna i samrådet fick ge respons utifrån tankekartan och 

ge sina reflektioner utifrån den samlande kompetens och de 

erfarenheter de har.  

 

I dialogen framkom bland annat: 

Risken med att ta med barn för sent i processen – vikten av att 

involvera tidigt.  

Att ha öppna dialoger inför beslut, att det finns verklig möjlighet att 

påverka beslutet vid en dialog.  

Inte lyssna in om det redan finns material där barn/unga lyssnats in. 

Att tänka in maktobalansen mellan barn och beslutsfattare – jobba 

med att få dialogen jämlik. 

Se till att få med så många röster som möjligt – ha blandade grupper 

av barn att lyssna in. 

Använda så lätta ord som möjligt för att inte utestänga med orden. 

Vuxna behöver tänka till innan dialog med barn och unga – vilket 

syftet med dialogen är. T ex om syftet är att få in barnperspektiv på 

en fråga och/eller om det är att ge barn och unga en möjlighet att 

påverka ett beslut. 

En viktig tanke om oberoendet när organisationer har ett IOP med 

kommun/region – fundering om det kan skada organisationens 

möjlighet till påverkansarbete.  
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Organisationerna uppmuntras dessutom att skicka in tips och 

reflektioner till Liselott, både de som inte var med på samrådsmötet 

och de som var med. Nya tankar som inte lyftes på mötet och/eller 

metoder för dialog med barn och unga som används är välkommet. 

 

 Nuläge i organisationerna 

Organisationerna som deltar på mötet tar upp vad som är på gång och även 

några som inte deltog har skickat in ett nuläge som också finns med i 

anteckningarna nedan. 

Bris 

 

Med anledning av kriget i Ukraina fick alla Sveriges kommuner ett 

mejl från Bris med följande information: 

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och 

under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. Just nu 

pågår en skrämmande situation i Europa och oron bland både vuxna 

och barn är stor. Flyktingar som kommer till Sverige behöver akut stöd 

och hjälp. Vi vet också att behovet av psykosocialt stöd ökar längre 

fram, när den mer akuta fasen är över. 

När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika. Via Bris chatt, 

telefon och mejl kan barn som känner oro mötas av utbildad personal 

som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov. Vi ger också stöd till 

vuxna för att indirekt stötta barn. 

Råd till dig som vuxen om hur du kan stödja barn som känner oro för 

krig 

För barn och unga är du orolig för kriget  

 

TRT 
Många barn och unga som flytt till Sverige från krigs- och 

katastrofdrabbade områden drabbas av omfattande psykisk ohälsa. 

Bris erbjuder nu metodutbildning i Teaching Recovery Techniques 

https://www.bris.se/om-bris/aktuellt/stotta-barn-som-kanner-oro-for-krig/
https://www.bris.se/om-bris/aktuellt/stotta-barn-som-kanner-oro-for-krig/
https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/ar-du-orolig-for-kriget/
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(TRT) för professionella som möter barn med erfarenhet av krig och 

flykt. TRT är en gruppintervention som syftar till att lära barn och 

unga att hantera symptom på post-traumatisk stress. TRT bidrar till 

att barn och unga får strategier att förhålla sig till det som varit, 

hantera vardagen och må bättre här och nu. Metoden kan med fördel 

användas som en del av skolans elevhälsoarbete. Utbildningen ger 

deltagaren kunskap och verktyg att implementera och genomföra 

grupper i egen verksamhet. 

  

Utbildningen är kostnadsfri (endast kostnad för material tillkommer). 

För mer info och anmälan: 

https://www.bris.se/om-bris/utbildningar/trt--teaching-recovery-techniques/ 
  
För mer info om hur TRT kan användas i skolan: 
https://www.bris.se/globalassets/om-bris/metodbok-trt-gruppstod-i-skolan.pdf 
 
 

 
Fryshuset Göteborg inkl Västra Götaland 
 
Just nu märker vi på Fryshuset av den ”ketchupeffekt” som säkert fler 

möter efter pandemin. Även om vi själva lyckades anpassa oss 

löpande efter de riktlinjer som rådde, och därmed kunde hålla öppet, 

har vi många samarbetsparter med uppdämda behov som vill att 

mycket ska ske nu under våren. Ett exempel på detta är förstås alla 

skolor som nu öppnat sina dörrar igen, vilket för oss innebär att vi 

kommer att ha mött närmare 1500 skolelever från mellanstadiet till 

gymnasiet bara under vårterminen. De flesta möter vi ute på skolorna 

men vi har också ett växande antal skolor som väljer att klassvis 

besöka vår mötesplats i Gamlestaden. Vi har flera olika inriktningar på 

våra skolsamarbeten, där mycket handlar om att stärka ungas 

självkänsla samt att reflektera gemensamt kring samhällsnormer och 

könsstereotyper. Den här vägen kan vi båda främja de ungas positiva 

utveckling samt förebygga att de hamnar i negativa sammanhang. 

 

https://www.bris.se/om-bris/utbildningar/trt--teaching-recovery-techniques/
https://www.bris.se/om-bris/utbildningar/trt--teaching-recovery-techniques/
https://www.bris.se/globalassets/om-bris/metodbok-trt-gruppstod-i-skolan.pdf
https://www.bris.se/globalassets/om-bris/metodbok-trt-gruppstod-i-skolan.pdf
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Hur vi arbetar 

I skolor såväl som på andra platser, allt ifrån fritidsgårdar till större 

sammanhang som Göteborgs Kulturkalas och Trollhättans Hela 

Kronan Gungar, arbetar vi främjande och kreativt med både 

scenkonst och olika konstuttryck. Just nu planerar vi både för 

ovanstående tillfällen samt för en kulturell minifestival på Ryaskolan i 

Biskopsgården. Att barn och unga, som inte får möjlighet att prova på 

eller möta olika estetiska uttrycksformer i sin vardag, får en chans att 

göra detta under ledning av trygga ledare och förebilder kan vara 

livsavgörande. Tänk att upptäcka något helt nytt som du genast 

förälskar dig i, som du märker att du faktiskt är bra på eller som du 

försjunker helt och hållet i. Det sistnämnda ger dessutom en paus 

ifrån den utsatta vardag många unga annars befinner sig i.  

För att ge så många unga som möjligt denna chans arbetar vi även 

med separatistiska rum för tjejer och ickebinära. Målgruppen 

uttrycker själva att det blir lugnare, tryggare och roligare när inte 

några killar finns med och vi använder oss av olika metoder för att 

skapa just ”trygga rum” tillsammans med målgruppen. I dessa rum 

kombinerar vi fika och aktiviteter som konst, musikproduktion och 

boxning med relationsbyggande och tillitsskapande samtal.  

Genom vår verksamhet BEM (Barn till Ensamma Mammor) möter och 

stödjer vi barn och unga i alla åldrar samt deras mammor. Vi riktar oss 

till denna målgrupp då just ensamstående mammor är den grupp som 

har det allra svårast i samhället ekonomiskt. Genom gratis 

fritidsaktiviteter och mötesplatser, workshops och föreläsningar med 

mera bidrar vi till att jämna ut skillnader i livsvillkor och stärka en 

positiv utveckling där både barnen och deras mammor kan se nya 

möjligheter. 

Avslutningsvis är slussningen av unga mellan våra olika verksamheter, 

något som vi ständigt utvecklar. Detta kräver ett nära samarbete 

mellan våra medarbetare eftersom den ungas tillit, behov och 

mognadsgrad behöver lyssnas in och vägas samman för att allt ska 

landa väl och i rätt sammanhang. Många av de unga vi möter har en 
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mycket låg tilltro till samhället och vuxenvärlden i stort. Det är därför 

avgörande att slussningen får ta tid och att den sker på rätt sätt, 

eftersom risken annars är stor att det förtroende som byggts upp går 

förlorat. 

 
 
 
Räddningsmissionen 
 

Barnrättsarbete och barnrättsprinciper, kunskapshöjning internt  

Vi har hållit i en introduktion i Räddningsmissionens barnrättsarbete 

och går igenom barnrättsprinciperna på introduktionen för alla nya 

medarbetare. 

Vi håller workshop och introduktion i Räddningsmissionens 

barnrättsarbete på tre av våra relativt nya verksamheter: 

Kulturlabbet, Mediatorget och Maträtt.  

Detta innebär att alla verksamheter inom Räddningsmissionen nu har 

fått en introduktion i Räddningsmissionens barnrättsarbete, samt fått 

fundera kring vilka rutiner de kan utveckla för att stärka 

barnrättsperspektivet inom sin verksamhet. I styrgrupp barn, 

Räddningsmissionens tvärgrupp för intern styrning av organisationens 

barnrättsarbete, fortgår arbetet med framtagandet av en 

barnskyddspolicy.  

 
COPE 

Vi har deltagit i Cope safeguarding session. COPE (Children 

of prisoners Europe” med “Safeguarding policy” som tema.    

Barns rätt till likvärdig utbildning:  

Studiestunden är igång och uppskattas av många barn och unga. Vi 

finns på tre skolor i Tynnered och på en skola i Angered. Vi får 

regelbundet frågor om att starta fler studiestunder, men ser tyvärr att 

det är svårt med finansiering och långsiktighet. 
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Ukraina 

Driver transitboende där flera barnfamiljer funnits under perioden. 

Våra volontärer har mött barnen i aktiviteter och stöd. Arbetar i flera 

områden med stöd där oro uppstår om desinformation.  

 

MatRätt i Rannebergen 

Vi har öppnat en ny social matvarubutik i Rannebergen (sedan 

tidigare har vi en MatRätt i Flatås). MatRätt säljer varor som annars 

skulle blivit matsvinn, och där personer som är i ekonomisk fattigdom 

kan handla bra mat för en tredjedel av priset (alla som vill får såklart 

handla och bidra till social och ekologisk hållbarhet). Vi ser en ökning 

hos barnfamiljer som tidigare levt på marginalen nu vänt sig till oss för 

att de behöver stöd, och detta är ett sätt för att finnas till för dem.  

 

Tynnered 

Vi deltar på Föreningskonferensen på Frölunda kulturhus. Där nätverkar vi 

tillsammans med andra föreningar som verkar i Sydväst. På plats finns även 

representanter från stadsdelsförvaltningen och politiker. Temat för träffen 

var: Hur kan vi samarbeta kring olika insatser och hur kan vi stärka det lokala 

föreningslivet/civilsamhället utifrån våra mötesplatser?  

 

Lovaktiviteter 

Tillsammans med våra samverkansaktörer håller vi i 

sommarlovsaktiviteter under v.24 och 25. Vi har även anordnat öppna 

aktiviteter för barn och unga i Tynnered under påsklovet.  

 

Vårdnadshavare 

Vi fortsätter utveckla våra forum för att möta vårdnadshavare kring 

trygghetsfrågor i Tynnered. 

 

Communityskolan i Tynnered 
Vår grundskola i Tynnered växer! Vi har fler sökande än platser inför hösten 

och håller på att rekrytera fler lärare. Vår Communityorkester som vi startat 
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tillsammans med Göteborgs Symfonikerna med barn från hela närområdet 

mellan 5–14 planerar för en konsert på konserthuset. 

 
Solrosen  
Solrosen som stödjer barn med familjemedlem i fängelse har haft en 

träff med socialdepartementet dit vi var inbjudna för att samtala och 

lämna våra synpunkter inför beredningen av den nya socialtjänstlagen 

  

Arvsfondsprojekt 

Våra två Arvsfondsprojekt fortsätter. Solrosen Det är inte mitt fel en 

teaterföreställning som spelats i skolor i 12 kommuner hittills och belyser 

bland annat barns rätt till information. Vårt andra arvsfondsprojekt är 

Syskonsstödet där vi utvecklar en metod för att stödja biologiska barn i 

familjer som är familjehem.  

  

 
 
Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg 
  
Uppdatering på de två nystartade verksamheterna under våren: 

Läxhjälpen i Tynnered är för närvarande på paus men rekrytering 

pågår.  

Vi har startat upp frukostklubben under våren och har nu haft 3 

träffar. Vilket har blivit en succé! Vi har flyttat från Orkanens lokaler 

till Sjumilaskolan för att lättare kunna nå målgruppen. Det har kommit 

ungefär 50 barn vid varje träff. Övriga verksamhet, så som andra 

läxhjälpsgrupper och kompisgrupper, rullar på bra.  

  

Vänersborg 

Vi har startat upp ny verksamhet i Vänersborg på Restad Gård 

tillsammans med RKC och Rädda Barnen. Där har vi nu två 

förebyggande stödgrupper. Den ena heter Flyttfåglarna och riktar sig 

till barn och unga med erfarenhet av krig och flykt och den andra 

stödgruppen heter ME-WE och riktar sig till unga omsorgsgivare för 
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att förhindra stress och psykisk ohälsa. Första träffen var den 23e 

april, och kommer genomföras varje lördag framöver fram till 

midsommar.  

 

Riksårsmöte 

Vi genomför vårt Riksårsmöte den 20–22 maj i Uppsala. Göteborgs 

styrelse skickar 4st ombud som kommer vara med och representera 

RKUF Göteborg under helgen.  

  

Konflikten i Ukraina 

Vad gör Svenska Röda Korset? 

Svenska Röda Korset är inte längre i insatsläge. Det innebär inte att 

Ukraina-insatsen är över, utan det innebär att ansvaret för insatserna 

läggs in i linjeverksamheten i stället under olika tematiska områden 

under enheten hälsofrämjande och social hållbarhet. 

  

Vad kan kretsar göra?  

• Stöd i samband med asylmottagande på tågstationer, i hamnar och 
andra ankomstplatser 

• Stärka upp eller starta nya verksamheter på mötesplatser och 
asylboenden 

• Bidra till insamling för människor som drabbas av konflikten i Ukraina 
• Bidra med Krisstödjare vid behov 

  

Vad gör vi på RKUF? 

• Vi jobbar med att stabilera våra befintliga verksamheter som finns på 
olika platser 

• Vi ser framöver att vi kan behöva växla upp vissa av våra verksamheter 
och kanske finnas på fler boenden/anläggningar 

• Vi ser framöver ett ökat informationsbehov kring hur det är att vara på 
flykt, människors lika värde, minska rasism och diskriminering som man 
kan läsa i medier bubblar just nu. 

• Vi ser att vi kan behöva fånga upp barn och unga på andra arenor än 
skolor om alla barn inte kommer ansluta sig till svensk skola. 

• Vi ser vinning att samarbeta med andra aktörer som alltid för att vara 
en starkare röst och kunna möta behoven i samhället som kan uppstå. 
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Tjejjouren Väst 
 
Tjejjouren Väst har precis släppt sin årliga rapport där vi ställer frågor till tjejer 
och unga kvinnor om hur de har det. Nytt för i år är att underlaget är nationellt 
och vi hade drygt 5500 respondenter. 
 
Kortfattat mår de sämre, är missnöjda med stödet de får från vuxenvärlden 
och så många som 63% har haft tankar på att ta sitt liv. Resultaten i rapporten 
följer den negativa trend vi sett i våra tidigare undersökningar, men siffrorna 
är än mer alarmerande. Suicid är något som vi haft mycket även i vår chatt, 
varje vecka utgör samtal om självmord cirka 15% av chattarna. Så mycket 
brukar det inte vara, de senaste veckorna har vi även haft pågående suicid i 
chatten. 
 
Tankar på självmord är det yttersta symtomet på dåligt mående och det är 
viktigt att komma ihåg att personer som tänker på, eller försöker, ta sitt liv 
oftast inte vill dö utan inte orkar med att ha det som de har det just nu. Vi 
måste stötta och stärka, och det är såklart oroande att de inte är nöjda när de 
söker vård och stöd hos läkare och psykologer. Rapporten finns i sin helhet på 
vår hemsida.  
Är du okej? Årsrapport om tjejers försämrade livsvillkor 
 
Vi kommer vara på Frihamnsdagarna i Göteborg efter sommaren och bland 
annat kampanja kring ungas dåliga mående. 
 
 
Vägen in 
 
I vår organisation är det mycket arbetsbelastning eftersom det söker 

sig många barnfamiljer från Ukraina till oss och även ifrån andra 

länder. 

Vi har mycket administrativt arbete med mottagandet av nya 

medlemmar. 

 

 
 
 
 

https://www.tjejjourenvast.se/uploads/2022/05/Arsrapport-2022-Tjejjouren-Vast.pdf
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We & Sports 
 
Vinnare Årets Eldsjäl - Hälsa 

Vi är stolta över att We & Sports grundare Ante Andersson har blivit 

utsedd till Årets Eldsjäl i Hälsa 2022 | Folkspel: Ante får utmärkelsen 

för sitt arbete med We & Sports, en satsning som syftar till att 

motverka ätstörningar och psykisk ohälsa hos barn och unga, något 

som Ante upplevt på nära håll då ena dottern drabbades, vilket 

påverkade hela familjen. 

 

Idrott och mental hälsa 

Vill tipsa om att du som idrottare, tränare, förälder eller nära anhörig 

till en idrottare kan få fördjupad kunskap inom de områden som We 

& Sports arbetar med genom våra stödsidor på We & Sports hemsida. 

Här har vi samlat fakta, tips och övningar med fokus på ämnen inom 

psykisk ohälsa som vi vet att idrottare har större risk att drabbas av, 

se: Idrott och mental hälsa - We and Sports 

 

 

6.  Information från beredningen för mänskliga rättigheter 

Beredningen för mänskliga rättigheter har haft möte 22-04-05 där bland 

annat en lägesrapport om uppdraget ”Utveckling av dialog med barn och 

unga i Västra Götaland” och ”Policy för ekonomiskt stöd till civila samhället 

2022–2027” fanns på dagordningen. Se anteckningar från beredningens 

sammanträden som finns på hemsidan: 

Beredningen för mänskliga rättigheter 

 

 

 

7.  Är det några frågor från dagens möte som ska lyftas vidare till 

beredningen för mänskliga rättigheter? 

Nej 

https://www.folkspel.se/foreningsliv/arets-eldsjal-halsa-2022/
https://www.weandsports.se/idrott-och-mental-halsa/
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 

8.  Ämnen/frågor till nästa samrådsmöte  

Inför septembermötet - Fullföljda studier 

På samråd barnrätts möte 14 september kommer vi att ha fokus på 

kraftsamling Fullföljda studier. Maria Jacobsson som är processledare 

informerar idag om kraftsamlingen och vad som är på gång. Se bifogad 

presentation som blir en introduktion till kommande möte. 

Räddningsmissionen och Tjejjouren Väst är med i planering och upplägg för 

mötet i september. 

9.     Utcheckning, reflektion över dagens möte 

Bra att höra vad som är på gång i organisationerna, intressant 

fördjupning om Rädda Barnens organisation och dialog barn och unga, 

som vanligt bra diskussioner, mycket bra görs i organisationerna – det 

behövs. 

Kommande möten  

2022-09-14 Samråd barnrätt 

2022-11-08 Samråd barnrätt 

 


