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Västra Götalandsregionen - VGR

Övergripande uppdrag: att bidra till ett 
gott liv för människorna i Västra 
Götaland. 1,7 miljoner invånare i 49 
kommuner
Ansvarsområden: hälso- och sjukvård, 
kollektivtrafik, regionutveckling, 
folkhälsa, mänskliga rättigheter, kultur 
och miljö

55 000 anställda, de flesta inom hälso-
och sjukvården



Historik – funktionsrätt i 
Västra Götalandsregionen

Handikappkommitté 1999

Samråd för funktionshindersfrågor

Riktlinjer för byggd miljö 2002
TD Tillgänglighetsdatabasen 2005

Bemötandeutbildning 2006



Beredning för mänskliga rättigheter
har ett strategiskt och samordnande ansvar för VGR:s arbete med mänskliga 
rättigheter. VGR ska leva upp till FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.
vara initiativtagare, förslagsställare och rådgivare till regionstyrelsen och verka 
för att främja alla människors möjligheter att delta i samhället på lika villkor.



Mänskliga rättigheter i 
regionfullmäktiges budget 2020

Mänskliga rättigheter ska vara i centrum  
för Västra Götalandsregionens arbete
Västra Götalandsregionens plan om 
mänskliga rättigheter ska genomsyra alla 
dess verksamheter



Problemformulering och målsättning – en process
1. Vilka mänskliga rättigheter är vårt kärnuppdrag?
2. Vad i FN:s kritik av Sverige har Västra Götalandsregionen makt att påverka?

3. Vad behöver förändras i mötet med oss - vården, kollektivtrafiken, kulturen? 
Vad tycker civila samhället? Vad tycker medarbetarna?

4. Vad har vi för metoder som funkar men som behöver spridas? 
5. Avvägningar – vad är önskvärt/realistiskt? Hur långt kan vi nå 2020?



För varje människa
Plan för mänskliga rättigheter 
2017-2020

Första regionala handlingsplanen för 
mänskliga rättigheter i Sverige
Består av tolv mål

Planen ska genomföras 
rättighetsbaserat



Förbättrad tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning

Enkelt avhjälpta hinder (EAH) ska åtgärdas 
med hjälp av TD Tillgänglighetsdatabasen 

Fler ska gå webbutbildningen om 
bemötande av personer med 
funktionsnedsättning

Mål

1



Funktionsrätt - en del av alla mål!

Exempel:

Mål 6: Dialog med invånarna

Mål 8: Jämlika och icke-diskriminerande 
arbetsplatser

Mål 10: Nollvision för användning av 
tvångsåtgärder i psykiatrin
Mål 12: Tillgänglig, begriplig och 
inkluderande information till invånarna



Agenda 2030 globala mål för hållbar utveckling



Bra utgångsläge men betydande utmaningar för 
Sverige och Västra Götaland

Jämlik hälsa och välbefinnande
Lika möjligheter till livslångt lärande

Uppnå jämställdhet och minskad ojämlikhet 

Hållbar konsumtion och produktion
Klimatomställning 

Mer polariserat samhälle



Det goda livet – för varje människa och en välmående planet 

1. God hälsa & 
välbefinnande 

2. Jämlikhet & 
lika rättigheter

3. Tillit, 
trygghet & 
delaktighet

1.1 Främja hälsosam uppväxt och 
fullföljda studier

1.2 Främja psykisk hälsa och 
förebygga suicid

1.3 Främja hälsosamt åldrande och 
motverka ofrivillig ensamhet

1.4 Främja goda levnadsvanor och 
hållbart arbetsliv

2.1 Främja god kunskap om 
jämlikhet och mänskliga 
rättigheter

2.2 Identifiera och analysera 
orättfärdiga skillnader

2.3 Främja tillgänglig och 
inkluderande verksamhet

3.1 Främja ansvarstagande 
transparent organisation

3.2 Främja frihet från våld, 
hot, kränkningar och tvång
3.3 Främja medskapande 
och dialog

Systematiskt förbättringsarbete för social hållbarhet

M
ål

De
lm

ål

Vi arbetar aktivt för social hållbarhet
Beaktas i samtliga beslut



Funktionsrätt – också en del 
av alla nya mål!
Exempel:

1.1 Främja hälsosam uppväxt och 
fullföljda studier
1.4 Främja goda levnadsvanor och 
hållbart arbetsliv
2.3 Främja tillgänglig och inkluderande 
verksamhet
3.2 Främja frihet från våld, hot, 
kränkningar och tvång
3.3 Främja medskapande och dialog



Tankar och frågor?



Länkar

Plan för mänskliga rättigheter Västra Götalandsregionen

Tillgängliga och användbara miljöer, riktlinjer och standarder för fysisk 
tillgänglighet

TD Tillgänglighetsdatabasen

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/manskliga-rattigheter/plan-for-manskliga-rattigheter/
https://www.vgregion.se/riktlinjer-tillganglighet
https://www.t-d.se/
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