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Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 215 

Dnr 

LJ2014/

408 

Motion: Självtest vid behandlings av blodförtunnande 

läkemedel 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta 

 

att landstingsstyrelsen ges uppdraget att utreda möjligheterna 

till ökad självtestning och egenvård vid behandling med 

blodförtunnande läkemedel för utvalda patienter,  

 

att utredningen omfattar kostnader och konsekvenser för 

införande av en kostnadsfri bärbar provtagningsutrustning för 

mätning i hemmet för dessa patienter.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås. 

 

Vid ärendets behandling föreslår Maria Frisk att motionen ska 

anses som besvarad med tillägget att man följer de utredningar 

som görs i andra landsting.  

 

Marcus Eskdahl yrkar att motionen ska bifallas.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsstyrelsen bifaller Maria Frisk förslag om att 

motionen med ovanstående tillägg ska anses besvarad.  

 

Reservation Socialdemokraterna.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 Justeras 
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Håkan Jansson  

Landstingsstyrelsens ordförande 

Marcus Eskdahl     

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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§ 216 

Dnr 

LJ2014

/540 

Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till 

samvetsfrihet  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anna-Karin 

Yngvesson, Torbjörn Eriksson och Erik Lagärde,  

Kristdemokraterna  

 

att Landstingets personalpolicy kompletteras med ett avsnitt 

om samvetsfrihet som ger personal möjlighet att inte tvingas 

delta i viss verksamhet som strider mot etiska och religiösa 

övertygelser där så är praktiskt möjligt på arbetsplatsen. 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande.  

 

Torbjörn Eriksson yrkar att  motionen ska bifallas.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande och 

finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med 

föreliggande förslag  

 

att avslå motionen.  

 

Reservation Torbjörn Eriksson.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 Justeras 

 

Håkan Jansson  

Landstingsstyrelsens ordförande 

Marcus Eskdahl     
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Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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§ 231 

Dnr 

LJ2014

/1742 

Borgen för lån  

Föreligger handling avseende borgen för lån med anledning 

av etablering flygförbindelse mot Frankfurt från Jönköpings 

flygplats. Information i ärendet av ekonomidirektör.  

 

Till föreliggande förslag yrkar Rune Backlund bifall med 

instämmande av Marcus Eskdahl.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att för Handelskammarens dotterbolags krediter avseende 

etablering av internationell flygtrafik lämna borgen 

uppgående till maximalt 1,5 miljoner EUR under förutsättning 

att avtal med operatören tecknas.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 Justeras 

 

Håkan Jansson  

Landstingsstyrelsens ordförande 

Marcus Eskdahl     

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


