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Anmälningsärenden till landstingsstyrelsens 
sammanträde 2011-12-13 
Protokoll 

• Centrala samverkansgruppen 2011-10-25 
• Centrala samverkansgruppen 2011-11-15 
• Tekniska delegationen 2011-11-15 
• Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde 2011-11-17 
• Jönköpings Länstrafik AB – årsstämma 2011-06-23 
• Jönköpings Länstrafik AB – 2011-10-28 
• Bostadsbyggen i Jönköping AB – 2011-11-08 
• Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde 2011-11-17 

Läns-Lako  
• Protokoll Läns-Lako 2011-11-01 

Motioner 
• Dietistresurserna bör förstärkas i Landstinget i Jönköpings län 

 
Cirkulär - Sveriges Kommuner och Landsting - (SKL) 

• 11:46 – Rapport till vägledning vid införandet av e-tjänster 
• 11:47 – Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar mm för år 2012 
• 11:48 – Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 

korttidsvistelse enligt LSS för år 2012 
• Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2012 
• 11:50 – Hyreshöjning fr.o.m. 2011-01-01 för lokaler med avtal knutna till 

konsumentprisindex, KPI 
• 11:53 – Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 

syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 
• 11:54 – Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och 

intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av 
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2012 
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Skrivelser 
• Skrivelse från Länsförsäkringar Jönköping – Tack gällande invigningen av 

SPIRA 
• Skrivelse från Marianne och Johan Rapp – Tack gällande invigningen av 

SPIRA 
• Anmälan om personbehandling (Nationella Astmaregistret) – Registercentrum i 

Västra Götaland – LK11-0662 
• Rapport från Länsstyrelsen gällande Isstorm – konsekvenser, skydd och 

påverkan 
• Landstinget i Jönköpings läns fördelning av medel inom sjukskrivnings-

miljarden 2012 

Regeringsbeslut 
• I:4 – Förlängning av uppdrag att följa upp satsning på förlängd tjänstgöring 

inom psykiatrin för AT-läkare 
• I:8 – Uppdrag om registrering och kommunikation av utbrott av vårdrelaterad 

smitta samt utbetalning av medel 
• I:5 – Uppdrag att utbetala medel för överenskommelsen om förbättrad 

patientsäkerhet utifrån uppnådda resultat 2011  

Socialstyrelsen 
• Beslut – Klagomål angående handläggningen av fotskada – LK11-0276 
• Beslut – Öppnande av ärende gällande Barn- och ungdomspsykiatriska 

kliniken, Jönköping, Vuxenpsykiatriska kliniken, Jönköping samt 
Vårdcentralen Hälsan Tornet, Jönköping – LK11-0300 

• Beslut – Anmälan gällande Psykiatriska kliniken i Jönköping – LK11-0546 
• Beslut – Anmälan om negativ händelse och tillbud med medicintekniska 

produkter – LK11-0628 
• Beslut – Anmälan angående bristande samordning – LK11-0640 
• Beslut – Klagomål angående handläggning – LK11-0646 
• Beslut – Lex Maria-anmälan angående uppgraderingen av journaldatasystemet 

Cambio Cosmic – LK11-0666 
• Beslut – Anmälan ang förflyttning med hjälpmedlet Turner – LK11-0720 
• Beslut – Klagomål från enskild person ang samverkan mellan olika 

vårdinstanser – LK11-0714 
• Beslut – Klagomål från enskild person – LK11-0387 
• Beslut – Klagomål ang felaktig diagnos – LK11-0411 
• Beslut – Klagomål ang hemtjänstens administration mm – LK11-0513 
• Beslut – Klagomål ang utebliven gynekologisk undersökning – LK11-0652 

Beslut från SKL 
• Verksamhetsplan 2012 för CeHis – Beslut nr 11 
• Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om 

utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och 
omsorg – Beslut nr 12 
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• Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om 
psykiatrin – Beslut nr 13 

• Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om 
vissa ersättningar inom folkhälsoområdet – Beslut nr 14  

• Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om 
fördjupade medicinska utredningar 2012 – Beslut nr 15 


