MILJÖPARTIETS MOTIONER TILL REGIONFULLMÄKTIGE 1998-2010
Om du vill läsa vidare kring en särskild motion, besök regionens diarium på adressen:
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Dokument/Diarium1/

(sammanställningen avser perioden 1998-11-01 till 2010-04-27)
Diarienr
RSK 1998:197

RSK 1999:34

RSK 1999:73

Rubrik
Bemötande och
omhändertagande av
tandvårdsskadade

Av
Gunnel Adler
m.fl.

Inrätta en personalrevisor Stefan
i Västra
Kristiansson
Götalandsregionen
m.fl.
Upphandling av ekologiskt Laila Åkerberg
odlad bommul
m.fl.

Beslut
Besvarad
med
tilläggsyrk
från maj
Besvarad

Kommentar
Motionen lämnades in i
det gamla
Älvsborgslandstinget
men avgjordes av VGR

Besvarad

MP reserverade sig till
förmån för bifall till
motionen
MP reserverade sig till
förmån för bifall till
motionen.
Genom ett uttalat stöd i
ett tilläggsyrkande som
bifölls i samband med
motionen, är den i dag i
praktiken genomförd.
I praktiken blev
motionen, genom
ändringsförslag av Ann
Nilsson MP, Eva Eriksson
FP och Kristina Jonäng
C, bifallen
Ökad satsning för
decentralisering av
ansvar och befogenheter

RSK 1999:74

Kravmärkt kaffe i vården Laila Åkerberg
m.fl.

Besvarad

RSK 1999:231

Regionens sjukhus bör bli Stefan
medlemmar i WHOKristiansson
nätverket för
hälsofrämjande sjukhus

Besvarad

RSK 1999:301

Kemikalieredovisnings- Ann Nilsson
system som är datoriserat
och lika i hela regionen

Besvarad

RSK 1999:354

Västra
Götalandsregionens
personalpolitik
Skapa en regional
utvecklingsfond

Besvarad

RSK 1999:488

RSK 1999:637

RSK 1999:836

RSK 1999:883

Stefan
Kristiansson
m.fl.
Stefan
Kristiansson
m.fl.
Informations- och
Stefan
utbildningskampanj om Kristiansson och
alternativ-/komplementär Gunnel Adler
medicin
Initiera en kartläggning av Soili Brunberg
personer med utländsk
härkomst i Västra
Götaland som har
vårdutbildning
Vidta åtgärder för att
Britta Ivarsson
motverka stress och
utbrändhet bland
regionens anställda

Avslag

Bifall

Besvarad

Besvarad

En faktafolder togs fram
och tre utbildningspass
hölls för regionens
personal

RSK 2000:158

Inför antidiskriminerings- Stefan
klausuler vid offentlig
Kristiansson
upphandling

Besvarad

RSK 2000:293

Genmanipulerad mat

Gunnel Adler

Besvarad

RSK 2000:297

Inför friår i VGR för att
minska arbetslösheten
framförallt bland
invandrare

Stefan
Kristiansson

Besvarad

RSK 2000:308

Om leasingbilar som körs Ann Nilsson
på biodrivmedel

Besvarad

RSK 2000:324

Gör Västra Götaland till en Gunnel Adler
ljudvänlig region

Besvarad

RSK 2000:493

Inför rutinmässiga
Stefan
mineralanalyser i hälso- Kristiansson
och sjukvården
Om miljöeffekter av
Ann Nilsson
läkemedel

Avslag

RSK 2000:524

RSK 2001:91

RSK 2001:115

RSK 2001:197

RSK 2001:226

RSK 2001:345
RSK 2001:383

RSK 2001:455

Inköp av elenergi, Grön El Stefan
Kristiansson
m.fl.
Inrättande av årligt
Ann Nilsson
miljöstipendium
Inför manuellt
Tony Johansson
lymfdränage som
behandlingsmetod
Ekoloigiskt och garanterat Tony Johansson
friskt kött ska serveras på
institutionerna i Västra
Götalandsregionen
Om försämringarna av
Soili Brunberg
mammografin
Inrätta ett
Stefan
forskningscentrum för
Kristiansson
komplementär medicin m.fl.
Inrätta kunskapsbank för Tony Johansson
integration och
jämställdhet

Besvarad

Besvarad

Bifall

Besvarad

Besvarad

Besvarad
Besvarad

Besvarad

Beslutet innebar en
uppmaning till
upphandlande
verksamheter att följa
motionens intentioner
Mot hänsyn till
försiktighetsprincipen
beslutade RF verka för
att inte använda
genmanipulerade
matvarror
Besvarades med att
förutsättningarna för
friårsförsök måste
bedömas med
utgångspunkt från lokala
förhållanden
Svaret innebar att detta
skulle genomföras i den
takt biodrivmedel blir
tillgängligt i hela
regionen
Besvarad enl
Folkhälsokommitténs
förslag till yttrande
MP reserverade sig till
förmån för bifall till
motionen
MP reserverade sig till
förmån för bifall till
motionen
Svaret innebar att
motionens intentioner
skulle genomföras.
Tillägg om att stipendiet
ska utdelas på RF:s
sammanträde
Metoden beslutades
införas genom s.k.
"ordnat införande".
MP reserverade sig till
förmån för återremiss
p.g.a. bristfällig
hantering
Med hänvisning till HSS
yttrande.
En utredning av
förutsättningarna skulle
ske
RS får i uppdrag att via
hemsidan länka till
befintliga och nya
kunskapsbanker som
tillhandahålls

RSK 2001:481

Inför motion på recept

RSK 2001:482

Avskaffa amalgam som Gunnel Adler
tandlagningsmaterial hos
barn och kvinnor

RSK 2001:492

Hur rädda våra
Gunnel Adler
Avslag
medborgare vid
katastroflarm
Begränsa upphandlingen Stefan
Avslag
av djurtestade produkter Kristiansson
m.fl.
Ta aktivt ställning för
Tony Johansson Besvarad
Götalandsbanan

RSK 2002:356

RSK 2002:396

RSK 2002:529
RSK 2003:183

RSK 2003:185

RSK 2003:188

RSK 2003:234

Ann Nilsson

Beräkna kollektivtrafikens Soili Brunberg
samhällsnytta
Om upplåtelse av lokaler Birgit Karlsson
till rasistiska
organisationer
Om de befarade ökande Ole Borch och
läkemedelskostnaderna Laila Åkerberg
och läkarnas
utbildningsbehov
Inför ett
Stefan
ersättningssystem som Kristiansson
stimulerar förebyggande
vård och behandling och
minskar
läkemedelskostnaderna
Sänkt arbetstid för
Göran Larsson
regionens personal
och Ingrid
Bergman

RSK 2003:293

Möjliggör hemförlossning Birgit Karlsson
i Västra Götaland

RSK 2003:293b

Inrätta en
amningsmottagning i
Göteborg

Birgit Karlsson

RSK 2003:293c

Möjliggör att ta med
cykeln på allmänna
kommunikationer

Ole Borch

Besvarad

Besvarad

Besvarad
Bifall

Avslag

Besvarad

Besvarad

Metoden beslutades
införas genom s.k.
"ordnat införande".
Efter fyra års remisstid
anses motionen besvarad
i sept 2005. MP, V och
SVG reserverar sig mot
beslutet till förmån för
bifall till motionen.
MP reserverade sig till
förmån för
ändringsyrkande
MP reserverar sig till
förmån för bifall till
motionen.
Positiv till
ambitionshöjning för
Götalandsbanan, negativ
till hållplats i Härryda.
Projekt pågår.
Fastighetsnämnden ges i
uppdrag att arbeta fram
regelverk
MP reserverar sig till
förmån för eget yrkande
om bifall till motionen.
MP, KD, M och SVG
reserverar sig mot
beslutet till förmån för
bifall till motionen.

Hänvisning till att lokala
parter kan fortsätta
arbeta för flexibla
arbetstidslösningar
Attsats 1
Den bifallna attsatsen
avslag,
innebär ett uppdrag till
attsats 2 bifall HSS att initiera en
diskussion kring hur
förlossningsvården kan
organiseras för bättre
kontinuitet
Besvarad
Genom ett tillskott på 2,9
mkr genomförs ändå
satsningen några
månader senare.
Besvarad
MP reserverar sig mot
beslutet till förmån för
eget yrkande om bifall till
motionen.

RSK 2003:457

Gör kollektivtrafiken till
en vinnare

Soili Brunberg Bifall
och Max
Andersson m.fl.

RSK 2003:482

Elsanera vårdutrymmen

Stefan
Kristiansson
m.fl.

Besvarad

RSK 2004:82

Om psykosomatisk vård
och vårdavtal med IPS
Hultafors Hälsocenter

Birgit Karlsson

Avslag

RSK 2004:121

Initiera projekt för att
komplementärmedicin
och skolmedicin ska
kunna mötas
Inför ett
ersättningssystem som
stimulerar förebyggande
vård och minskar
läkemedelskostnaderna
Ekoturism - en utveckling
för regionen på naturens
villkor
Inrätta en regional
avfallsplan

Birgit Karlsson

Avslag

Göran Larsson

Besvarad

Anna Sibinska

Besvard

Ole Borch

Besvarad

Undersök riskfaktorerna
av nya
kommunikationssystem
före eventeuell
upphandling
Om nationella minoriteter
i Västra Götaland

Soili Brunberg
och Max
Andersson

Besvarad

Soili Brunberg,
Laila Åkerberg
och Göran
Larsson

Besvarad

Översyn och
kompetenshöjning av
regionens
upphandlingsverksamhet
Användning av fri
mjukvara i regionen

Soili Brunberg
m.fl.

Återremiss
5/4-05.
Besvarad
30/9-05.
Besvarad

RSK 2004:355

RSK 2004:356

RSK 2004:357

RSK 2004:358

RSK 2004:567

RSK 2004:568

RSK 2004:570

RSK 2005:141

Mäns våld mot kvinnor

Max Andersson
och Soili
Brunberg
Stefan
Kristiansson
m.fl.

Besvarad

Regionen och
kommunerna uppdras
gemensamt ta fram ett
underlag för övervägande
om kollektivtrafikens
långsiktiga utveckling
och finansiering.
Besvarades med att ett
sådant utrymme skulle
tillskapas, vilket gjordes i
Falköping.
Fullmäktige anser att det
är upp till HSN 8 om de
önskar skriva avtal, och
inte upp till fullmäktige.
MP reserverar sig.
MP reserverar sig mot
beslutet till förmån för
eget yrkande om bifall till
motionen.
QUALY ska ses över, RF
ställer sig bakom
motionens intentioner.

RUN anser att ytterligare
ekonomiska medel inte
behövs.
Besvaras med att avfall
inte ligger inom det
regionala
kompetensområdet.

En referensgrupp
tillsätts för att diskutera
regionens verksamheter
med de nationella
minoriteterna

MP reserverade sig till
förmån för eget förslag
om återremiss.
RS får i uppdrag att
kartlägga behovet av och
utbildningsinsatser för
att öka kunskapen hos
personalen.

RSK 2005:142

Demokrati och ett
avskaffande av SRO
(samrådsorganen)

Göran Larsson
och Ingrid
Bergman

RSK 2005:353

Överför BUP och de
öppenpsykiatriska
mottagningarna i
Göteborg till
primärvården
Vården kan bli bättre för
personer med psykisk
sjukdom och missbruk
Förbättra närsjukvården

Ingrid Bergman Avslag

RSK 2005:638

RSK 2006:169

RSK 2006_170
RSK 2006:171
RSK 2006:302

RSK 2006:408

Besvarad

Göran Larsson
m.fl.

Bifall

Ole Borch

Bifall

Inför medborgarförslag i Göran Larsson
Västra Götalandsregionen
Jämställdhet i
Soili Brunberg
kollektivtrafiken
Om tolktjänster i Västra Soili Brunberg
Götaland

Avslag

Om lågstrålande
Max Andersson
mobiltelefoner till Västra
Götalandsregionens
medarbetare

Besvarad

RSK 2006:409

Om att beränsa
användandet av
silverförband inom Västra
Götalandsregionens
verksamheter
RSK 2006:445 Utveckla stöd och
behandling för barn och
ungdomar med
neurpsykiatriska
funktionshinder
RSK 2006: 446 Om ägaransvaret i Västra
Götalandsregionen

RS får i uppdrag att ta
fram ett regionalt
vårdprogram.
Utredning om mer
läkarledd behandling kan
ske i hemmet.
MP reserverar sig mot
beslutet.

Besvarad
Besvarad

Ingrid Bergman Besvarad

Birgit Karlsson
och Göran
Larsson

Besvarad

Soili Brunberg
m.fl.

Besvarad

RSK 2006:522

Kan vi välja läkemedel
Stefan
med mindre miljöeffekter Krisstiansson
m.fl.

Besvarad

RSK 2006:533

Stärk HBT- personers
rättigheter i Västra
Götalandsregionen

Besvarad

Göran Larsson

Motionen besvaras med
hänvisning till det nyligen
tagna beslutet att
avskaffa SRO från
2007-01-01..
MP, som yrkat
återremiss, reserverar
sig mot beslutet.

RS ges i uppdrag att
utreda behovet av en
ändrad organisation för
tolkverksamheten. MP
och V reserverar sig till
förmån till bifall för
motionen.
MP reserverar sig till
förmån för eget yrkande
om att uppdra Westma
att följa TCO:s
rekommendationer.
Uppdrag ges om
förteckning av
förbrukningen och att
utbildning ska
genomföras.
MP reserverar sig till
förmån för eget yrkande
om bifall till motionen.

Frågorna föreslås
fördjupas i det redan
pågående arbetet med
att se över beställarutförarmodellen.
Uppdrag ges att
kartlägga flödet av
läkemedelsrester i
miljön.
RS ger uppdrag om
transmottagning.samt
information till HSN

RSK 2006:542

Om social/etisk
upphandling

RSK 2007:156

Utred de mindre
Stefan
järnvägarnas betydelse Kristiansson
för hållbarheten i Västra m.fl.
Götaland

Stefan
Kristiansson
m.fl.

Besvarad

Avslag

RSK 2007:182

Genomför en analys för Göran Larsson Besvarad
att öka kunskapen kring
varför förskrivningen av
psykofarmaka är långt
mycket högre i Västra
Götaland än i övriga delar
av landet
RSK 2007-259 Miljövänliga drivmedel för Stefan
Besvarad
regionens bussar och tåg Kristiansson och
Birgitta Losman
m.fl.
RSK 2007:395 Nästa generations
Birgitta Losman Avslag
kollektivtrafikresenärer m.fl.
RSK 2007:396

RSK 2007:437

RSK 2007:571

RSK 2007:590

RSK 2007:591

RSK 2007:634

RSK 2007:700

Älvsborgsbanan - en viktig Birgitta Losman Besvarad
m.fl.
länk för ett rundare
Västra Götaland
Översyn av inseminations- Göran Larsson Besvarad
verksamheten på SU med
syfte att åtgärda den
diskriminering som
förekommer av lesbiska
par.
Om demokrati och
Birgitta Losman Besvarad
indirekt valda
församlingar
Göran Larsson Avslag
Tillför komplementärmedicinsk kompetens till
regionens program- och
prioriteringsråd
Pensionärerna vill ha
Ingrid Bergman Besvarad
rabatt även hos Västtrafik

Många flaskor små - dags Birgitta Losman Besvarad
att minska flaskvattnet i
regionen
Förbättrad
Ole Borch
Besvarad
journalhantering som
främjar närsjukvårdstanken

Etikkommitténs
synpunkter ska inarbetas
i kommande
inköpspolicy.
Avslås utifrån att
kommunerna längs
Karlsborgsbanan inte har
något att erinra mot att
banan avvecklas helt.
MP, V, SVG och KD
reserverar sig till förmån
för att bifalla motionen.
HSU uppdras genomföra
arbete med att ta fram
relevanta indikatorer,
förtydliga utarbetade
riktlinjer för
läkemedelsterapi till
äldre.
Avsiktsförklaring och
tidplan är under
framtagande.
MP och V reserverar sig
till förmån för yrkande
om återremiss.
MP, V, KD och SVG
reserverar sig till förmån
för att bifalla motionen.
Efter tre års remiss
besvaras motionen med
att ev diskriminerande
förekomster ska vara
åtgärdade.
MP och SVG reserverar
sig mot beslutet till
förmån för bifall till
motionen.
MP, V, SVG samt delar av
M och KD reserverar sig
mot beslutet till förmån
för bifall till motionen.
Det är delvis ett
kommunalt
kompetensområde,
snarare än regionalt.
MP reserverar sig mot
beslutet till förmån för
bifall till motionen.
Besvarad med
hänvisning till den nya
patientdatalagen som
träder i kraft 1/7 -08.

RSK 2007:717
RSK 2007:766

RSK 2007:768

RSK 2007:807

RSK 2008:156

RSK 2008:210

RSK 2008:217

RSK 2008:364

RSK 2008:412

Om meddelarskydd och Ole Borch
insyn för medborgare
Inrätta en klimatfond i
Stefan
Västra Götalandsregionen Kristiansson
m.fl.
Inrätta närvårdsGöran Larsson
koordinatorer i Västra
m.fl.
Götaland.
Riktlinjer för
Göran Larsson
förändringsarbete bland m.fl.
regionens verksamheter
Koppla samman
Göran Larsson
vårdgarantin med
utvecklingsarbetet
Utred de mindre
Stefan
järnvägarnas potential
Kristiansson
m.fl.
Om
Roland Wanner
hemtransportkostnader och Ingrid
för avlidna patienter
Bergman

Besvarad
Avslag

Avslag

Avslag

Besvarad

Besvarad

Bifall

Ett samlat arbete för
Birgitta Losman Besvarad
miljö- och
kostnadseffektiva
transportlösningar
Angereds närsjukhus - ett Stefan
Besvarad
passivhus/lågenergihus Kristiansson
m.fl.

RSK 2008:413

Stärk resenärernas dialog Birgitta Losman Besvarad
med Västtrafik
m.fl.

RSK 2008:585

Erbjud KOL- test för
rökande anställda

RSK 2008:616

Inrätta en kunskapsbank Göran Larsson
för HBTq- frågor

RSK 2008:652

Undvik ohälsosamma
transfetter

RSK 2008:699

Rätt färg på fisken

Göran Larsson

Avslag

Besvarad

Göran Larsson
och Birgitta
Losman
Birgitta Losman Besvarad
och Stephan
Gyllenhammar

MP reserverar sig mot
beslutet till förmån för
bifall till motionen.
MP reserverar sig mot
beslutet till förmån för
bifall till motionen.
MP reserverar sig mot
beslutet till förmån för
bifall till motionen.
HSU uppdras fästa större
uppmärksamhet på
problematiken.
MP och V reserverar sig
mot beslutet till förmån
för bifall till motionen.
RS får i uppdrag att se
över riktlinjerna för
hemtransportkostnader
avseende avlidna
patienter.
MP reserverar sig till
förmån för bifall till
motionen.
Hänvisning sker till att
fastighetskontoret tar
med lågenergiaspekten i
sin planering
MP, V och SVG
reserverar sig till förmån
för bifall till motionen.
MP reserverar sig till
förmån för
Regionkansliets
(tjänstemännens) förslag
om att anse motionen
besvarad
Uppdrag ges till det
tvärsektoriella rådet att
se över genomförandet
av HBTq- frågorna i
befintlig månfalds/
jämställdhetspolicy.

Ansågs bifallen i RS, men
blev besvarad enligt RF:s
protokoll.

RSK 2008:711

Fritidskort från kl 14.00

Soili Brunberg
och Birgitta
Losman

RSK 2008:734

Inrätta mobila
avskärmningar på
regionens sjukhus
Cykelinfrastrukturen
måste in i regionens
arbete med
åtgärdsplanering
Satsa på tågtrafiken
Borås-Göteborg

Stefan
Kristiansson
m.fl.
Birgitta Losman Besvarad
m.fl.

RSK 2008:735

RSK 2008:816

RSK 2008:859

RSK 2009:236

Besvarad

Birgitta Losman Besvarad
och Soili
Brunberg
Lyckoforskning kan vara Stefan
Besvarad
ett sätt att utvärdera
Kristiansson
visionen om det goda livet

Västra Götaland - en
kärnkraftsfri region

Stefan
Kristiansson
m.fl.

Avslag

MP och KD reserverar
sig mot beslutet till
förmån för bifall till
motionen.

MP reserverar sig mot
beslutet till förmån för
bifall till motionen.

MP reserverar sig till
förmån för att motionen
ska anses besvarad
utifrån Folkhälsokommitténs yttrande
MP och V reserverar sig
mot beslutet till förmån
för yrkande om
återremiss.

RSK 2009:716

Hur tar vi hand om dem Birgitta Losman
som inte har något val
RSK 2009:924 Kartlägg riskerna med
Göran Larsson
och Ingrid
avgaser i sjukhusens
friskluftsintag
Bergman
RSK 2009:925 Förstärk vårdkedjan för
Göran Larsson
människor med
och Birgitta
prostatacancer
Losman
RSK 2009:1024 Stöd vid
Göran Larsson
förändringsarbeten på
regionens sjukhus
RSK 2009:1025 Revidera Västra Götalands Göran Larsson, Avslag
folkhälsopolitiska policy Birgitta Losman
och Helén
Ohlsson

RSK 2009:1073

Sprututbytesprogram för
narkomaner i Västra
Götaland
RSK 2009:1082 Cykelpooler för att
komplettera kollektivtrafiken
RSK 2009:1089 Öka regionens
konkurrenskraft inom
kollektiva
transportlösningar

Göran Larsson
m.fl.
Birgitta Losman

Birgitta Losman

Tredje attsatsen
"uppdrag att söka
forsknings- och
utvecklingssamarbete för
att följa upp och bidra
med kompetens" anses
besvarad. MP reserverar
sig mot beslutet till
förmån för biflal till
motionen.

RSK 2009:1129

Kultur på recept i Västra Birgitta Losman
Götaland
m.fl.
RSK 2010:269 Säkerställ
Birgitta Losman
folkhälsoarbetet i hälso- och Göran
och sjukvårdsnämnderna Larsson
RSK 2010-312 Satsa på solenergi i
Birgitta Losman
regionens verksamheter
RSK 2010:313 Inrätta åtgärdsplan för att Birgitta Losman
nå miljömålen
RSK 2010:317 Återuppta trafiken på
Birgitta Losman
Karlsborgsbanan under och Göran
nästa mandatperiod
Larsson
RSK 2010:369 Ett målmedvetet och
Birgitta Losman
strukturerat miljöarbetet i och Stefan
Västra Götalandsregionen Kristiansson
RSK 2010:370 Ta tillvara möjligheterna i Stefan
hållbar turism
Kristiansson

