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Härmed godkänner jag att Region J ämtland Härjedalen lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat.
Förslaget kommer att diarieför-as och blir därmed offentligt, förslaget kommer även att bli publicerat på regionens
webbplats.
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Ks § 34
Medborgarförslag om att södra Härjedalen
ska tillhöra Mora sjukhus
Dnr Ks 2018/553

ÄRENDE
Siv Reffel, Lillhärdal, föreslår att södra Härjedalen ska tillhöra
Mora sjukhus.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är det med några få undantag
respektive landstings i Sverige ansvar att erbjuda hälso· och
sjukvård till den som är folkbokförd inom landstinget. Förslaget
får alltså förstås så att kommunen skulle vidta åtgärder för att
ändra indelningen i landsting, så att de södra delarna av
Härjedalen skulle komma att höra till Dalarnas landsting.
Kommunen får inte själv ändra, eller ansöka om ändring av,
Sveriges indelning i landsting. Beslutsrätten l frågan tillhör
regeringen eller i vissa fall kammarkollegiet. En ansökan om
ändring kan göras av något av de landsting som skulle beröras
av ändringen, eller av medlem i något av de landsting som skulle
beröras av ändringen. Kommunen kan således inte lagligen
befatta sig med frågan i medborgarförslaget. Däremot har
förslagsställaren själv möjlighet att hos kammarkollegiet ansöka
om en ändring i landstingslndelningen, eller att lämna ett
likalydande medborgarförslag till Region Jämtland/Härjedalen.

FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
• Medborgarförslaget avslås.
• Kommunen ställer sig positiv till att verka för utökat samarbete
över gränser med andra sjukvårdsområden.

YRKANDE
Margareta Mahmoud-Persson (KD) yrkar bifall till
kommunledningsutskottets förslag.
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Ks § 34, fortsättning
BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner
att det bifalls.
BESLUT

Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget avslås.
- Kommunen ställer sig positiv till att verka för utökat samarbete
över gränser med andra sjukvårdsområden .
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Medborgarförslag
Yrkande
Jag Siv Reffel önskar I första hand att Region Jämtland/Härjedalen verkar för utökat
samarbete med Mora Lasarett, Dalarna.
Bussen som går mellan Östersund och Mora stannar vid en hållplats vid Mora Lasarett.
Jag har efter undersökning av ögon på Östersunds sjukhus och efter ytterligare
undersökning av optikern I Sveg som skickade en remissansökan till Östersunds sjukhus
ögonavdelning angående operation av gråstarr, optikern i Sveg får Inte skicka en
remlssansökan till Mora lasarett. Svaret jag fick från Östersunds sjukhus är att väntetiden
är ca 10 månader. Därefter tog jag själv kontakt med Mora Lasarett och redan efter
3 veckor fick jag komma på en läkarundersökning och väntar nu på operation av gråstarr i
Falun som till och med är närmare än Östersund.
Vid svårare fall är Uppsala sjukhus mycket närmare än Umeå sjukhus.
När jag bröt benet 11/10 2015 fick Jag åka med Taxi från Hälsocentralen i Sveg 12/10 till
Östersunds sjukhus där jag blev opererad. Taxi från Östersund 17/10-15 till bostaden
226,6 km, kostnad över 3.600 kr. 29/10-15 omglpsnlng med privat bli, 23/11-15
borttagning av gips med privat bil, 23/12-15 efter besök på Hälsocentralen i Sveg transport
med Taxi till Östersunds sjukhus då Hälsocentralen i Sveg efter undersökning befarade en
blodpropp i benet, efter undersökning 24/12-15 konstaterades att det inte var någon fara
för blodpropp och jag fick åka Taxi tillbaka till hemmet, drygt 3.600 kr, Jag kom I alla fall
hem på julafton.
Otroliga kostnader för samtliga och Inte minst otroliga föroreningar för miljön.
Några personer blev medlemmar I Särnas hälsocentral på grund av bland annat den
långa resvägen till sjukhus. Lång resväg även för att hälsa på en anhörig eller vän.
Det kan ju dessutom gälla liv eller död vid en ambulansutryckning.

Reskostnad sjukresa med Taxi till Östersund:
3.600 kronor enligt samtal med Taxi Sveg som Landstinget får betala.
Patienten betalar 100 kronor.
Från Hälsocentralen I Sveg till Östersunds sjukhus är det 191,6 km och beräknad
restid 2 timmar och 30 minuter.
Från Hälsocentralen I Sveg till Mora Lasarett är det 137,1 km och beräknad
restid 1 timme och 48 minuter. Vilket borde vara ett billigare alternativ samt
inte minst en mindre restid.

