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Översyn av skyltpolicy
Ärendebeskrivning
Övergripande inslag i styrningen av Region Jämtland Härjedalen är de
styrdokument som används för att planera och följa upp verksamheten. Policyer,
strategier och verksamhetsplaner är exempel på sådana dokument. En policy är ett
styrdokument som fastställs av regionfullmäktige och som anger Region Jämtland
Härjedalens värdering i en fråga eller förhållningssätt till något.
Regionfullmäktiges presidium har ansvar för att se till att beslutade policys hålls
aktuella. I en pågående översyn av samtliga policyer har konstaterats att ett antal
policyer borde kunna tas bort. En av de policyerna är skyltpolicyn för invändig
skyltning som fastställdes av Jämtlands läns landstingsfullmäktige 2007-06-27 §
113. Nuvarande policy syftar till att det ska finnas en enhetlig utformning av skyltar
så att besökare och personal lätt kan hitta i regionens lokaler. Samt att bra skyltar
ökar tryggheten och förbättrar tillgängligheten.
Sedan policyn fastställts har en ny grafisk profil fastställts av regionfullmäktige den
12 april 2016, § 56. I den återfinns riktlinjer för skyltning enligt följande;

”Region Jämtland Härjedalen vill att alla medborgare, besökare
och patienter lätt ska hitta till och i våra lokaler. Många som
ska till en vårdverksamhet kan känna en oro inför själva
besöket men ska inte behöva oroa sig för att inte hitta rätt. För
att detta ska vara möjligt gäller det att skyltningen är tydlig och
enhetligt samt att besökarna inte möts av allt för många skyltar.
En bra skyltning har en avgörande betydelse för om en lokal
uppfattas som tillgänglig eller inte och kommer därför inte bara
funktionshindrade till godo, utan är en hjälp för alla – såväl
besökare som personal. Skyltarnas utformning ska följa den
grafiska profilens riktlinjer.”

Tjänsteskrivelse

Region Jämtland Härjedalen har också tagit fram en strategi för hur invändig
skyltning i regionen ska se ut.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås därför att nuvarande skyltpolicy kan tas
bort. Men för att tydliggöra mot verksamheten vilka regler som finns för skyltning
bör policyn ersättas med en regel.

Regiondirektörens förslag
1. Under förutsättning att skyltpolicyn tas bort får regiondirektören i uppdrag att
upprätta en regel med anvisningar för skyltning.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Skyltpolicy för invändig skyltning tas bort.
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