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§ 106 

Motion 17-2019 om en patientnämnd för 
alla 
Dnr 2217-2019 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Reservation 

Glenn Berggård (V) och Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslu-

tet.  

Yttrande till beslutsförslaget 
De partier som inte finns representerade i patientnämnden får i regionfull-

mäktige ta del av patientnämndens arbete genom nämndens årsrapport och 

protokoll. Regionfullmäktige beslutade 21-22 november 2018 om regionens 

nuvarande organisation och patientnämndens reglemente där antalet ledamö-

ter och ersättare anges. Att ändra antalet ledamöter i en nämnd utifrån valre-

sultatet för att förändra vilka partier som finns representerade i nämnden är 

inte en önskvärd ordning. Det kan heller inte anses försvarligt att under rå-

dande ekonomiska förutsättningar utöka patientnämnden från sju ordinarie 

ledamöter till 15. 

Sammanfattning 
Kristina Nilsson (V) och Linda Jonsson (V) har lämnat in en motion om att 

samtliga partier i regionfullmäktige ska representeras i patientnämnden med 

en ledamot och personlig ersättare. 

För att uppnå den representation som motionärerna önskar behöver nämnden 

utökas från sju till 15 ledamöter. 

Ärendets behandling under sammanträdet  
Glenn Berggård (V) föreslår bifalla motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och 

finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget. 

Ärendet 

Bakgrund 

Motionen behandlades vid patientnämndens sammanträde den 25 februari 

2020. Nämnden beslutade att rekommendera regionfullmäktige att avslå 

motionen. 
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Motionen 

Kristina Nilsson (V) och Linda Jonsson (V) har lämnat en motion till region-

fullmäktige som anmäldes vid sammanträdet den 18 juni 2019. Motionärerna 

föreslår att patientnämndens utbildningar, diskussioner, kunskapsuppbygg-

nad och beslut ska fördelas över alla partier i regionfullmäktige. Förslaget är 

att nämnden bör bestå av minst en ledamot och ersättare från varje parti som 

finns representerat i regionfullmäktige. 

Patientnämnden består idag av sju ledamöter och lika många ersättare. Med 

utgångspunkt i rådande mandatfördelning i regionfullmäktige skulle det 

krävas att nämnden utökas till drygt det dubbla, 15 ledamöter och lika många 

ersättare, för att alla partier ska ha rätt till en plats i patientnämnden.  

Platserna i nämnder och andra politiska församlingar som regionfullmäktige 

väljer till fördelas efter mandaten i fullmäktige. Denna fördelning kan visser-

ligen frångås av regionfullmäktige, men ett val som avviker från gängse 

fördelning kan då omintetgöras av en liten minoritet enligt bestämmelserna i 

lag (1992:339) om proportionellt valsätt. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar. Regionfullmäktiges ledamöter äger möjligheten 

att beakta en jämn könsfördelning i valet av ledamöter och ersättare. 

Bilagor: 

Motion 17-2019 om en patientnämnd för alla 
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