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Förvaltningsnamn  

 

 

Landstingsfullmäktige 

Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till 
samvetsfrihet 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anna-Karin Yngvesson, Torbjörn 

Eriksson, Erik Lagärde alla 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.  

Motionen har skickats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping för 

synpunkter.  

 

Utskottets beredning 
Utskottet har i sin beredning av motionen erbjudit landstingets etiska råd och 

samtliga fackförbund i landstinget att yttra sig över motionen. Utskottet har tagit 

del av yttranden och kommentarer från Vårdförbundet, Läkarföreningen i 

Jönköping, Vision, SACO (SSR och fysioterapeuterna/ sjukgymnastförbundet) 

och Landstingets etiska råd, samtliga har varit negativa till ett införande av 

möjligheten att avstå att delta i verksamhet utifrån samvetsfrihet. Utskottet har 

även träffat Landstingets personadirektär, samt tagit del handlingar angående ett 

ärende där landstinget blivit anmält till DO efter att ha nekat anställning till en 

barnmorska som inte ville delta i några arbetsuppgifter kopplade till aborter.  

 

Samvetsfrihet innebär att friheten att följa sin religiösa, eller moraliska 

övertygelse genom ord, handling eller genom att avstå från delta i en handling.   

 

Utskottet menar att ett införande av samvetsfrihet i personalpolicyn skulle 

försvåra möjligheten att uppfylla Hälso- och sjukvårdslagens mål och krav på  

 

…//…god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges 

med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet…//... § 2 

 

Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och 

den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges. § 2e.  

 

Möjlighet att hänvisa till kollegor, är ibland möjligt, men fungerar till exempel 

inte vid jour eller annat enskilt arbete. Utförs arbetsuppgifter av färre personer så 

riskerar tillgängligheten att försämras. Ett införande av rätt till samvetsfrihet för 
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personalen i ett enskilt landsting skulle dessutom öka skillnader i villkor mellan 

såväl patienter som personal i landet.  

 

Att följa sitt samvete är en rättighet, att fullt ut göra det i sitt arbete är det inte. 

Flertalet av de vanligt förekommande yrkena är tydligt beskrivna inför såväl 

utbildning som anställning, det gäller till exempel läkare, barnmorska, 

ämneslärare. Möjlighet för vårdanställda att välja arbetsuppgifter får aldrig gå före 

patientens rätt till god och jämlik vård. 

 

Landstingets anställda ställs med jämna inför etiska ställningstaganden, och 

landstingets nätverk av etikombud är ett sätt att stärka de etiska diskussionerna på 

landstingets arbetsplatser inom hälso- och sjukvården.  Etisk reflektion över 

arbetet är viktig och bör även fortsatt uppmuntras. Anställdas arbetssituation 

förbättras, enligt utskottet, emellertid inte av införande av möjlighet till 

samvetsfrihet.  

 

 

Förslag till beslut 
 

Med anledning av detta föreslår utskottet landstingsfullmäktige 

 

att avslå motionen.  

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET JÖNKÖPING 

 

 

Urban Blomberg   Charlotte Jerkelund 

Orförande    Utskottssekreterare  

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping       
§§ 52- 60 
Tid: 2014-10-23 10:00-15:00 
 
Plats: Konferensrum Lutan, Länssjukhuset Ryhov 

§52  Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till 
samvetsfrihet 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anna-Karin 
Yngvesson, Torbjörn Eriksson, Erik Lagärde alla 
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.  
 
Motionen har skickats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 
Jönköping för synpunkter.  
 
Utskottet har tagit del av yttranden och kommentarer 
frånVårdförbundet, Läkarföreningen i Jönköping, SACO 
(SSR och fysioterapeuterna/sjukgymnastförbundet), Vision 
och Landstingets etiska råd, samt information från 
landstingets personaldirektör.  
 
Nu finns ett förslag till yttrande som utskottet diskuterar.  
 
Annika Nordin (S) yrkar bifall till yttrandeförslaget 
 
Maria Lundblom-Bäcksträm (KD) yrkar avslag till 
yttrandeförslaget och bifall till motionen. 
 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet bifaller Annika Nordins yrkande.  
 
Beslut 
Utskottet beslutar att yttra sig i enlighet med förslaget och 
föreslår därmed fullmäktige 
 
att avslå motionen.  

 

  



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping       
§§ 52- 60 
Tid: 2014-10-23 10:00-15:00 
 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Karin Velinder  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Charlotte Jerkelund 
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UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 151-167 

Tid: 2014-12-02, kl 09;00-11:40 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A   

§ 155 

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.  

 

Vid ärendets behandling meddelar Maria Frisk att 

Kristdemokraterna återkommer med yrkande vid 

landstingsstyrelsens sammanträde.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att avslå motionen.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

 

 

Justeras 

  

Håkan Jansson   

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

Lena Sandqvist   




