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Marknadsundersökning kring intresset från alternativa utförare
(RS/776/2020)
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2020-10-14, § 98, i ärendet ”Hantering av antal,
storlek och lokalisering av primärvård i Östersunds kommun” att föreslå regionstyrelsen att ge
regiondirektören i uppdrag att göra en marknadsundersökning kring intresset från alternativa
utförare att etablera sig inom Östersunds kommun.
De BlåGröna anser att marknadsundersökningen bör omfatta hela länet.
Regiondirektören har analyserat frågan och föreslår att en sådan marknadsundersökning sker
genom att annonsera regionens intresse för alternativa utförare i Östersundsposten,
Länstidningen och Dagens Medicin, samt i sociala medier eller andra alternativa plattformar.
Annonsen bör utformas så att den visar att regionen är intresserad av både företag,
personalkooperativ, ekonomiska föreningar och kommunsamverkan i gemensam nämnd som
driftsform för primärvård i länet. Av annonsen bör också framgå att regionen förbehåller sig
rätten att ha en hälsocentral i respektive kommun i egen regi. Övriga hälsocentraler och
filialer är regionen beredd att uppta diskussion om annan utförare. Av annonsen bör också
framgå att det är villkoren i förfrågningsunderlag för Hälsoval som reglerar verksamhetens
innehåll, uppdrag och ersättning.
Regionfullmäktige har tre år i rad i regionplanen uppmanat till ”Region Jämtland Härjedalen
ska arbeta för att det blir flera aktörer inom hela sjukvårdssektorn genom att möjliggöra för
flera alternativa driftsformer. Regionens invånares möjlighet att välja vårdgivare ökar därmed
samtidigt som sjukvårdspersonal kan välja mellan flera arbetsgivare.”
Mot den bakgrunden anser regiondirektören att marknadsundersökningen kan beslutas av
regionstyrelsen utan ytterligare förankring i regionfullmäktige.
Regiondirektören föreslår att annonseringen sker under två veckor i januari 2021.

Förslag till beslut
En marknadsundersökning kring intresse från alternativa utförare för primärvård inom
Jämtland och Härjedalen ska ske genom annonsering i Östersundsposten, Länstidningen och
Dagens Medicin samt i sociala medier eller andra alternativa plattformar under två veckor i
januari 2021.
---------
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Yrkanden
Jenny Sellsve (S) yrkar följande:
"Att besluta om att annonsera och därmed aktivt söka intressenter ger bilden av att regionen
vill skjuta ifrån sig ansvaret och låta någon annan ta över.
Vi anser att de blågröna stirrar sig blind på driftsform. Att sända signaler om att någon annan
än regionen själva kan utföra vården bättre, det kan inte vi Socialdemokrater ställa oss bakom.
Vi menar därmed på att regionens prioritering ska ligga i att utveckla den egna verksamheten
framför att undersöka intresset hos alternativa utförare, vars möjligheter att etablera sig redan
finns i och med LOV (Lagen om valfrihetssystem).
Med ovan motivering så yrkar socialdemokraterna avslag till regiondirektörens förslag till
beslut."
Elin Hoffner yrkar bifall till Jenny Sellsves avslagsyrkande.
Robert Hamberg (M) yrkar bifall till regiondirektörens förslag.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Jenny Sellsves
avslagsyrkande och finner att regiondirektörens förslag antas.

Omröstning
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:
Den som bifaller regiondirektörens förslag röstar Ja
Den som avslår regiondirektörens förslag röstar Nej

Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster och 6 nej-röster finner ordföranden att regiondirektörens förslag antas (se
omröstningsprotokoll)

Beslut
En marknadsundersökning kring intresse från alternativa utförare för primärvård inom
Jämtland och Härjedalen ska ske genom annonsering i Östersundsposten, Länstidningen och
Dagens Medicin samt i sociala medier eller andra alternativa plattformar under två veckor i
januari 2021.

Reservationer
Ann-Marie Johansson (S), Anton Hammar (S), Jenny Sellsve (S), Jonas Andersson (S),
Katarina Nyberg Finn (S) och Elin Hoffner (V) reserverar sig till förmån för Jenny Sellsve
avslagsyrkande.

Expedieras till
Vik Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Marknadsundersökning
§98 Hälso- och sjukvårdsnämnden Antal, storlek och lokalisering av egenregins
primärvård i Östersunds kommun

Paragrafen är justerad
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Voteringslista: §236
Ärende: Marknadsundersökning kring intresset från alternativa utförare, RS/776/2020

Voteringslist(or)

Omröstning om bifall eller avslag till regiondirektörens förslag
Ledamot

Ja

Anton Nordqvist (MP), Ledamot
Eva-Britt Boij (L), Ledamot
Lars-Erik Olofsson (KD), Vice ordförande
Robert Hamberg (M), 3:e vice ordförande
Elise Ryder Wikén (M), Ledamot
Eva Hellstrand (C), Ordförande
Mats Gärd (C), Ledamot
Håkan Nilsson (C), Ledamot
Ann-Marie Johansson (S), 2:e vice ordförande
Anton Hammar (S), Ledamot
Jenny Sellsve (S), Ledamot
Jonas Andersson (S), Ledamot
Katarina Nyberg Finn (S), Ledamot
Elin Hoffner (V), Ledamot
Anette Rangdag (SD), Ersättare
Resultat

Nej

Avstår
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