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§ 76
Fastställande av föredragningslista
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (§ 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden
som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.
§ 77
Medborgarförslag om vården för psoriasissjuka (LS 321/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Börje Gyllsén har lämnat medborgarförslag om vård av psoriasissjuka, som består av två delar:
att det två kvällar per vecka skall vara längre öppethållande inom behandlingsavdelningen vid
Östersunds sjukhus,
att behandlingsanläggning i Strömsund skall öppnas.
Inom landstingsdirektörens stab har en utredning av ärendet genomförts.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från Börje Gyllsén
Kopia av protokoll vård- och rehabiliteringsberedningen § 79/ 2006.
Tjänsteskrivelse från Anna Kerstin Lejonklou 2007-04-04.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Medborgarförslaget om behandlingsanläggning i Strömsund är tillgodosett genom att
verksamheten är öppen och bemannad 50 % med undersköterska.
2. Längre eller förskjutna öppettider inom behandlingsavdelningen vid Östersunds sjukhus kan
inte tillgodoses. Verksamhets- och ekonomisk analys visar att det kräver utökning av personella
och ekonomiska resurser, vilket inte är möjligt att prioritera i nuläget.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 78
Revidering av konsortialavtal och bolagsordning för Länstrafiken i Jämtlands län AB
(LS 1147/2003)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsfullmäktige beslutade 2004-11-24 att fastställa konsortialavtal jämte bilagor avseende
bolagsordning, trafikavtal och vision för ett regionalt trafiksystem.
Konsortialavtalet föreslås nu revideras så att avtalet även täcker in den interregionala trafiken.
Arvoden föreslås justeras så att dessa stämmer överens med det beslut som bolagsstämman fattade år
2006.
I bolagsordningen föreslås en smärre justering utifrån förändring i Aktiebolagslagen. I stället för
nominellt belopp för aktie anges antal aktier.
BESLUTSUNDERLAG
Konsortialavtal för Länstrafiken i Jämtland AB
Bolagsordning för Länstrafiken i Jämtland AB
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Reviderat konsortialavtal och bolagsordning för Länstrafiken i Jämtlands län AB fastställs.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 79
Bildande av Norrtåg AB (LS 408/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Regeringen har gett Rikstrafiken i uppdrag att föreslå hur en försöksverksamhet med
persontågstrafik dagtid på det statliga järnvägsnätet norr om Sundsvall kan utformas
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och vilka villkor som skall gälla för en sådan verksamhet under en försöksperiod på
tio år.
En förhandlingsdelegation, bestående av VD för de fyra nordliga trafikhuvudmännen har
deltagit i samråd och tillsammans med Rikstrafiken enats om principerna för försökets
avgränsningar, villkor och finansieringsmodell.
Landstingsstyrelsen beslutade 2006-12-18, § 250, att Jämtlands läns landsting ska delta i
Norrtågsförsöket som även innebär att verka för bildandet av ett gemensamt regiontrafikorgan
under förutsättning av övriga parters deltagande.
Ett avtal som reglerar försöksverksamheten och det gemensamma utvecklingsprojektet ska slutas
mellan finansiärerna, d.v.s. staten och landstinget.
I förslag till ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtland AB som landstingsstyrelsen beslutade om
2006-03-21 ges trafiken i uppdrag att med övriga länstrafikbolag, i de fyra nordligaste länen, bilda
gemensamt bolag för att hantera tågfrågor.
De förslag till konsortialavtal och bolagsordning som nu framtagits har processats med de övriga
berörda landstingen.
BESLUTSUNDERLAG
Konsortialavtal Norrtåg AB
Bolagsordning Norrtåg AB
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Upprättat konsortialavtal och bolagsordning för Norrtåg AB godkänns.
2. Beslutet gäller under förutsättning av övriga parters deltagande samt att ett avtal som reglerar
försöksverksamheten och det gemensamma utvecklingsprojekt sluts mellan staten och
landstinget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 80
Direktiv för översyn av primärvårdens uppdrag, struktur och finansieringsformer
(LS 306/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Inom den politiska majoriteten har ett utredningsuppdrag för att se över primärvårdens struktur,
uppdrag och finansieringsformer genomförts. Förslaget går ut på att vård- och rehabiliteringsberedningen skall se över primärvårdens struktur och uppdrag och att landstingsstyrelsen skall se
över primärvårdens finansieringsformer.
Uppdragen skall vara klara till den 31 mars 2008.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till utredningsdirektiv för översyn av primärvårdens uppdrag, struktur och
finansieringsformer.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Uppdrag till ekonomiutskottet att se över primärvårdens finansieringsformer enligt
utredningsdirektivet och lämna förslag till landstingsstyrelsens sammanträde i januari 2008.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Uppdrag till vård- och rehabiliteringsberedningen att se över primärvårdens struktur och uppdrag
enligt utredningsdirektivet.
YRKANDE
Harriet Jorderud yrkar följande tillägg på sid 3, andra stycket, i utredningsdirektivet:
Utgångspunkten skall också vara att kunna beskriva en trygg primärvård i ett läge av mindre
intäkter och/eller större kostnader.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderud yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Enligt landstingsdirektörens förslag med ovan antagna tillägg.
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