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§ 104

Motion 6-2019 om insynsplats i
patientnämnden
Dnr 1568-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
De partier som inte finns representerade i patientnämnden får i regionfullmäktige ta del av patientnämndens arbete genom nämndens årsrapport och
protokoll. Införandet av insynsplatser för de partier som saknar representation i patientnämnden kan genomföras utan påverkan på nämndens ekonomiska förutsättningar.

Sammanfattning
Marianne Sandström (SD) föreslår att de partier som inte finns representerade i patientnämnden erhåller en insynsplats. Patientnämndens reglemente
kan revideras för att möjliggöra önskad representation.

Ärendets behandling under sammanträdet
Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Marianne Sandströms 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.
Motionen
Marianne Sandström (SD) har i en motion, anmäld till regionfullmäktige den
18 juni 2019, föreslagit att samtliga partier som finns representerade i regionfullmäktige, för det fall det inte har ledamöter i nämnden, ska få insynsplats i patientnämnden. Patientnämnden anses av motionären utgöra en viktig länk mellan regionmedborgare och de folkvalda representanterna i regionfullmäktige.
Så som mandatfördelningen ser ut i regionfullmäktige idag skulle ett bifall
till motionärens förslag leda till att Vänsterpartier och Sverigedemokraterna
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tillerkänns en insynsplats vid patientnämndens sammanträden. Patientnämndens reglemente kan revideras för att ge de partier som inte representeras i
nämnden rätt att närvara med en partiföreträdare vid nämndens sammanträden. Någon ersättning för deltagande av insynspersoner utgår inte enligt
Region Norrbottens nuvarande regler för ersättning till regionens förtroendevalda varför förslaget inte skulle innebära någon påverkan på nämndens
ekonomiska utfall.
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.
Beslutsunderlag:
Motion 6-2019 om insynsplats i patientnämnden
Patientnämndens protokoll 2020-02-26 § 9
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