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§ 126

Motion om omskärelse av pojkar
LTV 141722

Maria Andersson Liljedahl och Magnus Edman, båda (SD), föreslår i en motion
inkommen 2014-11-21 att Landstinget Västmanland omedelbart slutar erbjuda
omskärelse av pojkar av andra än medicinska skäl.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2014-12-17 § 162.
Landstingsstyrelsens yttrande
Som generell princip följer landstinget de föreskrifter som Socialstyrelsen anvisar,
och handläggningen av dessa fall följer såväl praktiskt som etiskt de föreskrifter som
Socialstyrelsen angivit (SOSFS 2001:14 (M)) till lagen om omskärelse av pojkar (SFS
2001:499). I föreskrifterna anges tydligt kraven på kompetens, utförande,
smärtlindring och information.
När det gäller de etiska diskussioner som förts kring omskärelse av nyfödda där
pojkens medgivande inte kan fås är det extra viktigt med information och diskussion
med pojkens vårdnadshavare. Informationen kan bland annat handla om vikten av
att, ur ett barnrättsperspektiv, vänta så länge att pojken själv kan vara aktivt delaktig
i beslutet.
Sammanfattningsvis kommer landstinget även i fortsättningen att utföra omskärelse
av pojkar, i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.
I ärendet yttrar sig
Maria Andersson Liljedahl (SD), Denise Norström (S) och Kerstin Åkesson (MP).
I ärendet yrkar
Denise Norström (S) och Kerstin Åkesson (MP) yrkar bifall till landstingsstyrelsens
förslag.
Maria Andersson Liljedahl (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag varpå omröstning begärs.
Följande omröstningsordning meddelas av ordföranden. Den som stödjer
landstingsstyrelsens förslag till beslut (motionen avslås) röstar ja, den som stödjer
bifall till motionen röstar nej. Fullmäktige godkänner ordningen.
Bil 4

När omröstningen avslutats har ja vunnit med 65 röster mot nej med 7 röster. Det
kan noteras att vid omröstningen fungerade inte voteringsdosan på plats 13, AnnKristin Lindgrens (S). Hon meddelar att hon röstar ja.
Fullmäktigesbeslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Motionen avslås.
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Reservation
Maria Andersson Liljedahl, Gunhild Kjällberg, Magnus Edman, Ragnhild Johansson
Katarina Broman och Börje Brandhill (samtliga SD) reserverar sig till förmån för Maria
Andersson Liljedahls yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Erika Hedlund, mötessekreterare

Justerat 2015-11-25

Glenn Andersson
Ordförande

Helena Hagberg

Birgitta Andersson

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2015-11-25 intygas:

Rätt utdraget intygas 2016-08-23

Lotta Rajahalme

