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Landstinget i Jönköpings län  
            

 

Anmälningsärende till Landstingsstyrelsen 
samamanträde2012-02-28  

Protokoll 
• Centrala samverkansgruppen 2012-01-24 
• Centrala samverkansgruppen 2011-12-13 
• Tekniska delegationen 2012-01-17 
• Jönköpings länstrafik AB 2012-01-30 
• Jönköpings länstrafik AB 2011-12-09 
• Höglandets samordningsförbund 2012-01-23 

Läns-Lako  
- 

Motioner 
• Förenkla för kollektivtrafikresenärer – möjliggör laddning av kort på 

nätet! 
• Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på akutmottagningen 

 
Cirkulär - Sveriges Kommuner och Landsting - (SKL) 

• 12:2 – Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 
• 12:3 – Arbetsdomstolens dom 2011 nr 83, fråga om tre polisers uppdrag i 

socialnämnden i samma kommun som de är yrkesverksamma är 
förtroendeskadliga bisysslor enligt lagen om offentlig anställning 

• 12:4 – Lärarlyftet II 
• 12:5 – Redogörelse för överenskommelse om ändringar av KAP-KL mm 
 

Skrivelser 
• Skrivelse från Finnvedens samordningsförbund – Verksamhetsplan 2012 
• Skrivelse från Patientnämnden till Jönköpings sjukvårdsområde ang 

Informationssäkerhet - 2012-0015A 
• Skrivelse från Jönköpings Länstrafik AB ang bokslutsprognos för 2011  
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• Skrivelse från Folkhälsa och sjukvård ang Överenskommelse mellan 
Landstinget i Jönköpings län och Försäkringskassan i Jönköpings län 
 – LK06-0219 

• Skrivelse från Folkhälsa och sjukvård ang Medel att avropa inom 
rehabiliteringsgarantin 2012 – LK09-0016 

• Skrivelse till Datainspektionen ang Yttrande till Datainspektionen 
avseende minicalltrafik – LK11-0694 

• Skrivelse från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden ang beslut om 
sakkunnigt biträde 

Regeringsbeslut 
• I:3 Uppdrag att genomföra insatser för hållbara turistdestinationer samt 

stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turist- och 
upplevelseföretag 

• I:1 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:5 
• II:2 Uppdrag att följa upp utvärdera en överenskommelse om en 

sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 
 

Socialstyrelsen 
• Beslut – Klagomål gällande vård och behandling – LK11-0289 
• Beslut – Klagomål angående fördröjd diagnos och felaktig behandling – 

LK11-0201 
• Beslut – Klagomål angående hälso- och sjukvård vid palliativ vård – 

LJ2012/96 
• Beslut – Klagomål angående felaktig diagnos – LK11-0525 
• Beslut – Klagomål angående biståndshandläggning mm – LK11-0240 
• Beslut – Klagomål angående tandvård – LK11-0241 
• Beslut – Klagomål angående felbehandling – LK11-0559 
• Beslut – Klagomål angående felaktig behandling – LK11-0576 
• Beslut – Klagomål angående vård och behandling – LK11-0603 
• Beslut – Klagomål angående förskrivning av läkemedel – LK11-0407 
• Beslut – Klagomål angående fördröjd behandling – LK11-0200 
• Beslut – Klagomål avseende enskild patient – LK11-0422 

Beslut från SKL 
• Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och 

Landsting om förbättringar inom den psykiatriska heldygnsvården – Beslut 
nr 01 

Skrivelser från SKL 
• Nya styrdokument för Sveriges Kommuner och Landsting 
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Arbetsmiljöverket 
• Nationell tillsyn av överbeläggningar inom akutsjukvården – LJ2012/61 
• Information om avslutat ärende – LK11-0471 

Övrigt 
• Rapport från Vätternvårdsförbundet 
• Socialstyrelsen informerar om Nytt indikatorbibliotek på 

www.socialstyrelsen.se visar indikatorer för socialtjänst och hälso- 
och sjukvård 

• Socialstyrelsen – Tillståndet och utvecklingen  inom hälso- och 
sjukvård och socialtjänst – Lägesrapport 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


