PROTOKOLLSUTDRAG

1 (2)

LF
2014-09-24

-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 24 september 2014
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 102

Motion Dags att starta en "Afasikurs" vid Tärna Folkhögskola!
LTV 130993

Birgitta Andersson (C) föreslår i en motion inkommen 2013-10-24 att Landstinget
Västmanland undersöker möjligheten att starta en kurs för afatiker vid Tärna
folkhögskola.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till Tärna folkhögskola och
folkhälsoutskottet för yttrande, LF 2013-11-20 § 130 a.
Styrelsen för Tärna folkhögskola framhåller i sitt yttrande vikten av en sammanhållen
vårdkedja liksom vikten av att se sjukdomsförlopp, behandling och rehabilitering av
strokepatienter i ett helhetsperspektiv, samt poängterar att en utbildning som
föreslås i motionen avser en begränsad del av behandlingen som då skulle brytas ur
den etablerade vårdprocessen. Man framhåller också att den föreslagna utbildningen
inte är förenlig med den utbildningsprofil Tärna folkhögskola har idag samt att ett
ytterligare hinder är att skolan inte är funktionshindersanpassad.
Folkhälsoutskottet har ställt sig bakom yttrandet från styrelsen för Tärna
folkhögskola.
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstingsstyrelsen ställer sig bakom yttrandet från styrelsen för Tärna folkhögskola.
En sammanhållen vårdkedja ger de bästa förutsättningarna för goda vårdresultat. Att
utöka kursutbudet vid Tärna folkhögskola med en kurs för afatiker skulle dessutom
medföra omfattande ekonomiska konsekvenser, dels eftersom kompetensen att
hålla en sådan kurs inte finns vid Tärna folkhögskola i dag, dels eftersom det skulle
kräva en ombyggnad av skolan för att göra den funktionshindersanpassad.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig
Lars Flodin (MP), Birgitta Andersson (C), Barbro Larsson (C) och Denise Norström (S).
I ärendet yrkar
dels Lars Flodin med flera bifall till landstingsstyrelsens förslag,
dels Birgitta Andersson med flera bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.
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Fullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag
att

avslå motionen.

Reservation
Till förmån för Birgitta Anderssons yrkande reserverar sig
Hans Strandlund, Gunnar Anell, Gunnar Björnstad, Åsa Coenraads, Maria Dellham,
Johan Eriksson, Kerstin Falkland, Mathias Goldkuhl, Staffan Strid, Tomas Högström,
Pernilla Danielsson, Jenny Landernäs, Sten Linder, Sverre Linton, Stellan Lund, Anders
Röhfors, Ola Saaw, Anderas Weiborn och Johan Widén, samtliga (M),
Dagny Tellner, Helena Hagberg, Torsten Källberg, Anita Lilja-Stenholm, Ida Lindh och
Göran Nilsson, samtliga (FP),
Birgitta Andersson, Magnus Ekblad, Anna Karin Johansson, Barbro Larsson, samtliga
(C),
Tommy Engström, Malin Gabrielsson, Joakim Widell och Ingvar Nordén, samtliga
(KD).
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------

