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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

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

§ 100

Motion Återkommande utbildningsinsatser för att bättre kunna bemöta våldsutsatta kvinnor
och deras barn
LTV 130755

Helena Hagberg och Anita Stenholm-Lilja (båda FP) föreslår i en motion inkommen
2013-08-19 att landstingsfullmäktige beslutar att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att
ta fram en plan för återkommande utbildning för landstingets personal i syfte att
bättre kunna bemöta våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till folkhälsoutskottet för yttrande,
LF 2013-09-18 § 93 b.
Folkhälsoutskottet bedömer att Landstinget Västmanland redan har en plan för
arbetet med våldsutta kvinnor och deras barn, samt markerar behovet av att en
särskild samordnare utses med formellt uppdrag och mandat att driva dessa frågor.
Landstingsstyrelsens yttrande
Inom Landstinget Västmanland sker i dag ett arbete med våld i nära relationer.
Arbetet utgår från det övergripande programmet om våld i nära relationer (2012). En
utvecklare vid enheten för smittskydd och vårdhygien har fått i uppdrag från hälsooch sjukvårdsdirektören att under 2014 och 2015


utarbeta förslag till förvaltningschefer om en gemensam handlingsplan gällande
våld i nära relationer,



utarbeta rutiner, riktlinjer och anvisningar för bemötandefrågor, kunskap om
anmälningsplikt, samverkan internt och externt med olika myndigheter,
verksamheter och frivilliga organisationer,



utarbeta fortbildning till personal om våld i nära relationer, samt



arbeta övergripande inom ledningssystemet.

Med hänvisning till ovanstående föreslår landstingsstyrelsen att motionen anses
besvarad.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig
Hans Jansson (V), Torsten Källberg (FP), Anita Lilja-Stenholm (FP), Barbro Larsson (C)
och Kenneth Östberg (S).
I ärendet yrkar
dels Hans Jansson med flera bifall till landstingsstyrelsens förslag,
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dels Torsten Källberg med flera bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med landstingssyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning meddelas av ordföranden. Den
som stödjer landstingsstyrelsens förslag röstar ja, den som stödjer Torsten Källbergs
förslag röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat enligt Torsten Källbergs förslag.
Fullmäktige godkänner ordförandens förslag till propositionsordning. Ordförande
ställer därefter proposition på de tre yrkandena.
Omröstningsresultat
Bil 3

Omröstning genomförs med resultatet 40 ja, 35 nej och två är frånvarande.
Ordförande finner att fullmäktige har beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag
att

anse motionen besvarad.

Reservation
Till förmån för Torsten Källbergs 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------

