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

Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

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

§ 100

Motion om att tydliggöra och samla landstingets arbete för mänskliga rättigheter
LTV 151153

Helena Hagberg, Ida Lindh, Bengt-Åke Nilsson, Anita Lilja-Stenholm och Lars
Alderfors, alla (L), föreslår i en motion inkommen 2015-09-08 att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att intensifiera arbetet med mänskliga
rättigheter och tydliggöra det organisatoriska ansvaret för dessa inom Landstinget
Västmanland.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande
2015-09-23 § 84 k.
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstinget ska främja, säkerställa och skydda ett människorättsbaserat arbetssätt i
landstingets alla verksamheter. Både politiker och medarbetare i regionen ska arbeta
för att motverka all form av diskriminering och främja varje invånares egna
förutsättningar.
Under de senaste åren har arbetet med bäring på mänskliga rättigheter intensifierats
inom en rad olika verksamheter i landstinget. Bland annat har arbetet med
Barnkonventionen varit i stark utveckling och det arbete som bedrivits framgår av det
särskilda Barnbokslut som tagits fram i anslutning till landstingets årsredovisning. I
landstingsplanen för 2017-2019 avsätts ytterligare medel i budget för att kunna
stärka arbetet med Barnkonventionen.
För att ytterligare stärka arbetet och ha fokus på gemensamma mål och aktiviteter
har program beslutats inom områdena Barnkonventionen, Funktionsnedsättning och
Jämlik vård. Särskilda styrgrupper med bemanning från politiken finns både för
arbetet med barn och med funktionsnedsatta. Dialogforum är etablerade med
representanter för funktionsnedsatta och är under uppbyggnad med representanter
för barn.
Landstingsstyrelsen är införstådd med att landstinget behöver vara tydligare kring
ambitionerna i arbetet med mänskliga rättigheter och även hitta synergier mellan de
olika områdena. Det pågår en genomlysning av hur man kan ta ett gemensamt grepp
kring paraplyet ”Mänskliga rättigheter”. I genomlysningen ser man över


hur landstinget arbetar med frågorna idag,
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hur landstinget framöver kan agera utifrån en gemensam syn och ambitionsnivå
i dessa frågor,



hur organisationen som hanterar frågorna bör se ut för att åstadkomma
synergier och därmed bästa möjliga resultat, samt



hur ett nära samarbete med andra aktörer utanför landstinget ska se ut.

Hur ett sådant arbete organiseras är ytterst en fråga för landstingsdirektören.
I ärendet yttrar sig
Helena Hagberg (L), Karin Thorborg (V) och Bengt-Åke Nilsson (L).
I ärendet yrkar
Helena Hagberg (L) bifall till motionen.
Karin Thorborg (V) bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag. Votering begärs.
Ordföranden föreslår följande omröstningsordning. Den som röstar för landstingsstyrelsens förslag röstar ja och den som röstar för Helena Hagbergs yrkande röstar
nej.
Omröstningsresultat
Bil

När omröstningen avslutas har ja fått 69 röster och nej fått 6 röster. Två ledamöter
var frånvarande och ingen avstod från att rösta. Ordföranden konstaterar att
fullmäktige har beslutat i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

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
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Birgitta Andersson

Malin Gabrielsson

Ordförande

Justerare

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

Rätt utdraget intygas 2016-11-03

Andreas Engstedt
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