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Handlingar i ärendet:  

 

Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige  

Yttrande från Allmänpolitiska utskottet 2014-04-15 

Protokollsutdrag från Allmänpolitiska utskottet 2014-04-15 

Motion från Inga Jonasson, Vänsterpartiet 

Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2014-06-10 

 



 

MISSIV  1(1) 

2014-06-10 LJ2013/1475 

  

 

   

   

  Landstingsfullmäktige  

Motion: Jämställt landstingsfullmäktige i 
Jönköpings län  
I en motion föreslår Inga Jonasson, Vänsterpartiet  

 

att en tydlig och lättillgänglig statistik över talartidens fördelning mellan kvinnor 

och män i landstingsfullmäktige i Jönköpings län tas fram och presenteras öppet 

på Landstingets hemsida.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-06-10.  

 
Förslag till beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att motionen avslås.  

 

LANDSTINGSSTYRELSEN 

 

 

 

Håkan Jansson  Agneta Jansmyr 

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör  

 

 

 

 

 



 

YTTRANDE 1(2) 

2014-04-15 LJ 2013/1475 

  

 

   

Förvaltningsnamn  
Avsändare Landstingsfullmäktige 

Motion: Jämställt Landstingsfullmäktige i 
Jönköpings län? 
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, Vänsterpartiet 
att en tydlig och lättillgänglig statistik över talartidens fördelning mellan kvinnor 
och män i Landstingsfullmäktige i Jönköpings län tas fram och presenteras öppet 
på Landstingets hemsida. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för yttrande. 

Utskottets beredning 
Landstinget har ett system som gör att talarlista kan upprättas och att röstprotokoll 
kan skrivas ut och dokumenteras. Detta system är inte konstruerat så att det med 
automatik i sin registrering kan skilja på om den som talat är man eller kvinna. 
Om sådan statistik skall tas fram ur systemet måste det göras manuellt, vilket 
medför mycket extraarbete. Därtill registerar inte systemet om den som talat 
använt sin ”tilldelade” talartid fullt ut, vilket gör informationen bristfällig. Att 
göra denna manuella statistiksammanställning måste ställas mot, som utskottet 
menar, den begränsade nyttan. Avses att bara mäta talartid mellan män och 
kvinnor ser man inte om ett parti dominerar debatten eller om vissa personer gör 
det. För det krävs det ytterligare detaljerad statistiksammanställning. Då inte 
systemet registrerar den ”använda” talartiden, utan enbart ”tilldelad” talartid, blir 
resultatet missvisande. Utskottet vill också påpeka att Landstingsfullmäktige har 
fler kvinnliga gruppledare än manliga vilket borde synas i talartidens fördelning. 
 
Utskottet ser inget egenvärde i att denna statistik skall redovisas. Utskottet menar 
att frågan om vem som går upp och talar i en fråga är i första hand en 
fråga/uppgift för partierna och partigruppledarna. Att bara mäta talartidens längd 
anser inte utskottet har något eget värde. Därför menar utskottet att det inte heller 
ur den aspekten är ett relevant instrument att mäta just talartidens längd för hur 
jämställd fullmäktiges debatt är. Det är innehållet i det som sägs som är viktigare 
än längden på inlägget i minuter.  



 

YTTRANDE 2(2) 

2014-04-15 LJ 2013/1475 

 
 

 

 
 

Förslag till beslut 
Utskottet föreslår Landstingsfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen 
 
ALLMÄNPOLITISKA UTSKOTTET 
 
 
 
Tommy Bernevång Forsberg 
Ordförande 

Lena Bohman Hjelmstedt 
Utskottssekreterare 

 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

Allmänpolitiska utskottet §§18-24 
Tid: 2014-04-15 kl.10.30-14.40 
 
Plats: Landstingets kansli, sal C 

§ 20  
Dnr LJ 
2013/ 
1475 

Motionen – Jämställt Landstingsfullmäktige i 
Jönköpings län? 
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Inga 
Jonasson, Vänsterpartiet 
- att en tydlig och lättillgänglig statistik över talartidens 
fördelning mellan kvinnor och män i Landstingsfullmäktige 
i Jönköpings län tas fram och presenteras öppet på 
Landstingets hemsida. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för 
yttrande. 
Planeringsgruppen har utarbetat ett förslag till yttrande som 
innebär avslag på motionen. Utskottet diskuterar motionen. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att bifalla planeringsgruppens förslag till 
yttrande och avslå motionen. 
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg Maria Hörnsten  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 





 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen §§ 91-122 

Tid: 2014-06-10, kl: 13:00-16:45 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 100 

Dnr 

LJ2013/

1475 

Motion: Jämställt landstingsfullmäktige i Jönköpings län 

I en motion föreslår Inga Jonasson, Vänsterpartiet  

 

att en tydlig och lättillgänglig statistik över talartidens 

fördelning mellan kvinnor och män i landstingsfullmäktige i 

Jönköpings län tas fram och presenteras öppet på Landstingets 

hemsida.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår att 

motionen avslås.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson  

Landstingsstyrelsens ordförande 

Lena Skaring Thorsén  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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