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Att
-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 21 september 2016
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 99

Motion om tandvårdens roll i arbetet mot våld i nära relationer
LTV 151432

Helena Hagberg, Ida Lindh och Bengt-Åke Nilsson (L) föreslår i en motion inkommen
2015-11-02 att landstingsfullmäktige ska ge landstingsstyrelsen i uppdrag att


se över och öka kunskapen och medvetenheten hos Folktandvårdens medarbetare,



utveckla riktlinjer och rutiner vid Folktandvården för tidig upptäckt och bemötande vid våld i familj eller nära relation, samt



utreda förutsättningar för att utveckla en samverkan mellan Folktandvården,
landstingets barnhälsovård och kommunernas socialtjänst.

Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
2015-11-18 § 119.
Landstingsstyrelsens yttrande
Tandvården har en unik möjlighet att komma i nära kontakt med nästan alla barn i
länet under hela uppväxten. Detta medför att de får en god överblick över eventuella
skador i mun-, ansikts- och halsregionen, ser hur barnet svarar, ser samspelet med
föräldrarna och kan notera om barn uteblir från bokade besök. De flesta fysiska
övergrepp mot barn sker mot övre delen av kroppen. Tandstatus kan påverkas av
både vanvård och övergrepp. Att utebli från erbjudna tandvårdsbesök kan vara ett
tecken på bristande omsorg.
Samtlig personal som arbetar med barn och ungdomar har en skyldighet att känna till
och tillämpa de lagar och konventioner som uppkommit till skydd för underåriga mot
alla former av våld och övergrepp. Socialtjänstlagen är även tydlig när det gäller
personalens skyldighet att agera redan vid misstanke om att ett barn far illa. Med
barn menas den som är under 18 år.
En rutin har tagits fram för de barn som inte kommer till tandvård. Rutinen innebär
att en orosanmälan görs till socialtjänsten i den kommun där barnet bor om barnet
inte har kommit på erbjudna tider och inte heller har hörts av.
Socialstyrelsen har reserverat medel till alla landsting och regioner för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. Landstinget har utifrån detta startat ett
projekt, ”Hot och våld i nära relationer”, med syfte att öka kunskapen om våld i nära
relationer, att upptäcka sådant våld tidigt samt ha handlingsberedskap när det
upptäcks. Projektet planeras fortgå till 2018-12-31.
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Folktandvården deltar i projektet, och med hänvisning till detta pågående arbete
anses de två första att-satserna i motionen besvarade.
Samverkan mellan Folktandvården och barnhälsovården finns idag, men kan utvecklas till att omfatta fler verksamheter såväl inom landstinget, som i samverkan
med andra huvudmän. Landstingsstyrelsen delar motionärernas syn att förutsättningarna för samverkan bör utredas.
I ärendet yttrar sig
Helena Hagberg (L) och Pernilla Rinsell (MP).
I ärendet yrkar
Helena Hagberg (L) bifall till motionen.
Pernilla Rinsell (MP) bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.
2.

Motionens två första yrkanden anses besvarade.
Motionens tredje yrkande bifalls.

Reservation
Helena Hagberg, Anita Lilja-Stenholm, Lars Alderfors, Bengt-Åke Nilsson och Ida Lindh
(samtliga L) reserverar sig till förmån för Helena Hagbergs yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

Erika Hedlund, mötessekreterare

Justerat 2016-09-28

Glenn Andersson
Ordförande

Justerare

Birgitta Andersson

Malin Gabrielsson

Ordförande

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
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2016-09-28 intygas:

Rätt utdraget intygas 2016-11-03

Andreas Engstedt
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