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Förvaltningsnamn  
Avsändare Landstingsfullmäktige 

Motion: Gör den internationella 
kvinnodagen, den 8 mars, till en regional 
flaggdag i Jönköpings län. 
 
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, Mikael Ekvall och 
Per-Olof Bladh, Vänsterpartiet 
att Region Jönköpings län varje år skall ha flaggdag på Internationella 
Kvinnodagen, den 8:e mars. 
 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet. 
 

Utskottets beredning 
Idag flaggas det vid Landstingets byggnader på allmänna flaggdagar och på halv 
stång vid medarbetares bortgång/begravning. Flaggning vid medarbetares 
bortgång/begravning sker på respektive arbetsplats. På Landstingets kansli och på 
Rosenlunds vårdcentrum flaggas det även när Landstingsfullmäktige 
sammanträder och när någon i personalen disputerar. Några regler för när det ska 
flaggas utöver allmänna flaggdagar finns bara vid medarbetares bortgång. 
 
Utskottet har diskuterat motionen och menar att nuvarande hantering med 
flaggning på allmänna flaggdagar och vid speciella tillfällen som rör Landstinget 
och dess medarbetare också fortsättningsvis skall vara Landstingets flaggpolicy. 
 
Det kan finnas många olika tillfällen och internationella dagar som skulle kunna 
behöva uppmärksammas mer, t.ex. internationella cancerdagen, internationella 
fredsdagen etc. Men gränsdragningarna blir komplicerade.  
Vilka tillfällen ska högtidlighållas på detta sätt? Vilka dagar ska väljas? 

 

Förslag till beslut 
Utskottet föreslår Landstingsfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
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Ordförande 

Lena Bohman Hjelmstedt 
Utskottssekreterare 
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Allmänpolitiska utskottet §§ 35-41 
Tid: 2014-10-06 kl. 09.45-14.30 
 
Plats: Hus P3, Ryhov 

§ 38 

Dnr 
LJ 
2014/ 
347 

Motionen – Gör den internationella kvinnodagen, den 8 
mars till en regional flaggdag 
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Inga 
Jonasson, Mikael Ekvall och Per-Olof Bladh, Vänsterpartiet 
att Region Jönköpings län varje år skall ha flaggdag på 
Internationella Kvinnodagen, den 8:e mars. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för 
yttrande. 
Planeringsgruppen har utarbetat ett förslag till yttrande som 
innebär ett avslag av motionen med motiveringen att det 
annars skulle finnas många fler dagar då Landstinget också 
skulle flagga. 
Mikael yrkar bifall till motionen och menar att detta handlar 
om symbolik som visar att Landstinget tar jämställdhet på 
allvar. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att bifalla planeringsgruppens förslag till 
yttrande och avslå motionen. 
 
Mikael Ekvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget lagt förslag att bifalla motionen. 
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

 

 

 
 
Justeras 
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Allmänpolitiska utskottet §§ 35-41 
Tid: 2014-10-06 kl. 09.45-14.30 
 

Tommy Bernevång Forsberg Per Hansson  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 
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