
 
 

 

 

MOTION 
 

Vänersborg 2021-05-18 

Motion om framtagande av rutin om information, stöd och råd för 
barn som upplevt eller bevittnat våld och/eller övergrepp 

 

Bakgrund 
Våld mot kvinnor som utövas av män som de har eller har haft en nära relation till utgör ett stort 
och allvarligt samhällsproblem, både för kvinnor och de barn som kan finnas med i bilden. För 
att bekämpa mäns våld mot kvinnor krävs stora insatser från flera aktörer, där hälso- och 
sjukvården som bedrivs i Västra Götalandsregionen är en av dem.  

Regeringen har ett ökat fokus på det våldsförebyggande arbetet och det finns nu ett framtaget 
förslag som ger ett förbättrat skydd för personer som är eller riskerar att bli utsatta för våld 
och/eller övergrepp.   

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarligt 
och måste upphöra. Västra Götalandsregionen har redan idag ett stort fokus på att förebygga våld 
i nära relationer, samtidigt som våldsutsatta ska ges skydd och stöd, exempelvis genom Utväg-
verksamheten. Men hälso- och sjukvården behöver se till att ha goda rutiner för att våldsoffer, 
inte minst de barn som utsätts eller bevittnar våld, får information, råd och stöd av hälso- och 
sjukvården  

Barn som lever i situationer där det förekommer våld i nära relationer behöver få särskilt stöd.   

Därför föreslår regeringen att barn som upplever våld och/eller övergrepp ska kunna få 
information, råd och stöd från hälso- och sjukvården. Dessa bestämmelser föreslås införas i 
hälso- och sjukvårdslagen och i patientsäkerhetslagen. Vi vill att Västra Götaland ska gå före i 
arbetet och skyndsamt ta fram och implementera en rutin om hur tillräcklig information, stöd 
och råd kan ges till barn som utsatts eller bevittnat våld.  

 

 

Förslag till  beslut 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta följande:  

• Att Västra Götalandsregionen skyndsamt tar fram och implementerar en rutin om hur 
regionens verksamheter kan ge tillräckligt stöd, råd och information till barn som upplevt 
eller bevittnat våld och/eller övergrepp 
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