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Svar på motion angående Donationskampanj inom Gislaveds
kommun
Ärendebeskrivning
Peder Winnebrandt (SD) och Stefan Nylén (SD) har den 22 mars 2015 lämnat
en motion med förslag om att Gislaveds kommun startar en kampanj bland sina
anställda för att få dessa att anmäla sig till donationsregistret. De yrkar därför
att Gislaveds kommun aktivt bedriver en informationskampanj bland sina
anställda för att få dessa att anmäla sig som donatorer, att denna kampanj riktar
sig direkt till varje anställd t.ex. genom brevutskick eller dylikt, samt att
Gislaveds kommun aktivt verkar för att även få näringslivet att medverka i
denna kampanj.
Motionärerna anger i bakgrunden till förslagen att det trots den svenska
befolkningens positiva syn på att donera sina organ efter sin död var den 1 juli
2014 väntelistan för organdonation fem gånger så lång som antalet i genomsnitt
genomförda transplantationer per år. Det är trots den positiva inställningen
brist på donatorer. Motionärerna menar att till stor del beror på brist på
information om hur och var man ska anmäla sitt intresse för att donera sina
organ.
Kommunstyrelsen har den 8 april 2015 remitterat motionen till kommunstyrelsekontoret för beredning.
Kommunstyrelseförvaltningen har berett motionen, vilket redovisas i upprättad
PM, daterad den 25 maj 2016. I denna konstateras att det är Socialstyrelsen
och regioner/landsting som ansvarar för information till allmänheten såväl vad
gäller innebörden av donationsbeslut som opinionsbildning för anmälan till
Donationsregistret. Denna inriktning bekräftas också i de förslag som den
statliga utredningen (SOU 2015:84) Organdonation – en livsviktig verksamhet
avlämnat till Socialdepartementet i september 2015 och som under vintern
varit ute på remiss.
Mot denna bakgrund kan konstateras att ansvaret för frågan ligger på en statlig
myndighet och på en annan kommun, dvs. landsting/region. Enligt
kommunallagens 2 kap 1§ innebär det att frågan inte ligger inom den
primärkommunala kompetensen. Gislaveds kommun har därmed inte ansvar
eller befogenhet att hantera frågan och de yrkanden motionen innehåller,
därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
Kommunstyrelsen har den 10 augusti 2016 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till att den inte ligger inom Gislaveds
kommuns ansvar och befogenhet eftersom dess ämne och yrkanden inte kan
anses innefattas i den primärkommunala kompetensen.
Beslutsunderlag
Motion om donationskampanj inom Gislaveds kommun, daterad
den 22 mars 2015
Kommunstyrelseförvaltningen: PM Motion om donationskampanj inom
Gislaveds kommun, daterad den 25 maj 2016
Kommunstyrelsen den 10 augusti 2016, § 230
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Yrkande
Mattias Johansson (SD): Bifall till motionen
Marie Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande om bifall
till motionen mot Marie Johanssons (S) yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag om avslag på motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att
avslå motionen.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande om bifall till motionen.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 44 JA-röster och 5 NEJ-röster. Därmed har
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen avslås med hänvisning till att den inte ligger inom Gislaveds
kommuns ansvar och befogenhet eftersom dess ämne och yrkanden inte
kan anses innefattas i den primärkommunala kompetensen.

Reservation
Peder Winnebrandt (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande

Expedieras till:
Peder Winnebrandt
Stefan Nilsson Nylén
Kommunstyrelseförvaltningen, kansli- och informationsenheten
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