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

Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 19 november 2014
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 151

Motion om likabehandlingspolicy
LTV 131069

Sverre Linton (M) föreslår i en motion inkommen 2013-11-15 att Landstinget Västmanland tar fram en likabehandlingspolicy som omfattar alla medborgare och som
därmed ersätter de särskilda policyer landstinget i dag använder sig av.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
2013-11-20 § 130 d.
Landstingsstyrelsens yttrande
Att alla ska behandlas lika är en princip som måste genomsyra all verksamhet i
landstinget och är en del av vår värdegrund.
För vissa grupper är det extra viktigt att principen om likabehandling tydligt lyfts
fram. Landstinget har därför exempelvis utarbetat en policy kring bemötande av hbtpersoner.
Vår bedömning är att en generell likabehandlingspolicy inte ger tillräcklig effekt när
det gäller utsatta grupper eller personer. Vi behöver även fortsättningsvis vid behov
ta fram riktade policyer för särskilda grupper för att få genomslag för vår intention
att alla ska behandlas lika. Landstingsfullmäktige har dock i landstingsplanen gett
landstingsstyrelsen i uppdrag att ta fram en likabehandlingsplan vad avser jämlik
vård.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig
Lena Johansson (S), Sverre Linton (M), Mikael Andersson Elfgren (M), Maria
Andersson Liljedahl (SD), Kenneth Östberg (S), Lena Johansson (S), Birgitta Andersson
(C) och Pernilla Rinsell (MP).
I ärendet yrkar
dels Lena Johansson med flera bifall till styrelsens förslag,
dels Sverre Linton med flera bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att fullmäktige har
beslutat enligt Lena Johanssons yrkande.
Fullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
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Reservation
Tomas Högström, Hans Strandlund, Mikael Andersson Elfgren, Kerstin Falkland, Åsa
Coenraads, Maria Dellham, Hans Eljansbo, Mathias Goldkuhl, Gunnar Björnstad,
Sten Linder, Jenny Landenäs, Fredrik Larsson, Sverre Linton, Susanne Henning
Aihonen, Ola Saaw, Andreas Weiborn samt Johan Widén alla (M); Maria Andersson
Liljedahl, Magnus Edman, Gundhild Kjellberg, Ragnhild Jansson, Torbjörn Kastell,
Jesper Nilsson, Petri Ojala samt Börje Brandhill alla (SD) reserverar sig till förmån
för Sverre Lintons yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Erika Hedlund, mötessekreterare

Justerat 2014-11-26

Glenn Andersson
Ordförande

Helena Hagberg

Malin Gabrielsson

Justerare

Justerare

Rätt utdraget intygas 2015-01-09

Erika Hedlund

