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Anmälningsärenden till landstingsstyrelsens 
sammanträde 2011-04-26 
Protokoll 

• Tekniska delegationen 2011-03-15 
• Finnvedens Samordningsförbund - förbundsordning  
• Finnvedens Samordningsförbund 2011-03-11 
• Samordningsförbundet Jönköping 2011-03-18 samt årsberättelse 
• Länspensionärsrådet 2011-03-21 

 

Motioner 
- 
 

Cirkulär - Sveriges Kommuner och Landsting - (SKL) 
• 11:10 – Sotningsindex 2011 
• 11:11 – Arbetsdomstolens dom 2011 nr 13 om en arbetsledare genom 

vissa uttalanden och en teckning utsatt två arbetstagare för dels 
diskriminering i form av etniska trakasserier, trakasserier på grund av kön 
och sexuella trakasserier, dels repressalier 

• 11:12 – Arbetsdomstolens dom 2011 nr 15 om det förelegat vägande skäl 
för förflyttning av en undersköterska på grund av samarbetsproblem 

• 11:13 – Begäran om biträde av polis enligt lagen om psykiatrisk 
tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård 

• 11:14 – Vårpropositionen för år 2011 
• 11:15 – Arbetsdomstolens dom 2011 nr 24 om avskedande av en skötare 

vid en rättspsykiatrisk avdelning som sovit under ett extravak. 
 

Skrivelser 
•  Sammanställning av SIFVERT 2010 – LK11-0145 
• Ny strålskyddsorganisation inom Landstinget i Jönköpings län – LK10-

0163 
• Landstingsbehörigheter för Synergi inom Landstinget i Jönköpings län – 

LK11-0166 
• Beslutsunderlag – Helikoptern i samhällets tjänst – LK10-0619 
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Regeringsbeslut 
• L:4 – Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:5 
• L:3 – Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:6 
• 3 – Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Myndigheten för 

kulturanalys 
• L:1 – Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:6 

 

Socialstyrelsen 
• Begäran om journal – HSAN 2010/4190 – LK11-0152 
• Begäran om yttrande och handlingar – Dnr 9.2-4840/2011-3 –LK11-0149 
• Begäran om journal – HSAN 2010/4379 – LK11-0150 
• Begäran om journal – HSAN 2010/4217 – LK11-0135 
• Begäran om handlingar – HSAN 2010/451 – LK11-0136 

 

Skrivelser från SKL 
• Information om EU:s direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av 

patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
• Rapporten Samhällsbyggande för klimatet – kommuner och landsting som 

visar vägen 
 
Övrigt 

• Skrivelse från Kungliga Hovstaterna 
• Jönköpings Länstrafiken AB – årsredovisning 2010 
• Sammanträdesprotokoll Gislaveds kommun 2011-02-24 
• Sammanträdesprotokoll Tranås kommun 2011-03-07 
• Försäkringskassan 2011-03-29 – Finansiell samordning – bildande av 

Höglandets samordningsförbund 
• Sammanträdesprotokoll Sävsjö kommun 2011-03-23 
• Sammanträdesprotokoll Gislaveds kommun 2011-04-05 
• Beslut från Kulturrådet gällande fördelning av bidrag för 2011 års 

konsulentverksamhet inom området konst – LK10-0585 
• Årsredovisning 2010 Inera AB 
• Trafiksäkerhetsprogram 2011-2015 för Jönköpings kommun – LK11-0076 
• Rikstrafikens årsredovisning 2010 
• Rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk år 2010 


