
 

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till landstingsstyrelsen 2014-12-16 

Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll – landstingets 

delegationer 

Tekniska delegationen 2014-11-11 

Tekniska delegationen 2014-12-02 

Regionala utvecklingsdelegationen 2014-11-10 

Protokoll - övriga Bostadsbyggen i Jönköping AB 2014-11-17 

Läns-LAKO 2014-10-03 

Verksamhetsavtal för primärkommunal samverkan – Habo kommun 2014-11-12 

Verksamhetsavtal för primärkommunal samverkan – Vetlanda kommun 2014-11-05 

Verksamhetsavtal för primärkommunal samverkan – Vaggeryds kommun 2014-11-26 

Arbetsordning för primärkommunalt samverkansorgan (PKS) – Jönköpings kommun 

2014-11-20 

Arbetsordning för primärkommunalt samverkansorgan (PKS) – Aneby kommun  

2014-09-29 samt revidering 2014-11-24 

Arbetsordning för primärkommunalt samverkansorgan (PKS) – Vaggeryds kommun 

2014-11-24 

Arbetsordning för primärkommunalt samverkansorgan (PKS) – Värnamo kommun  

2014-11-27 

 

Motioner 

 

 

Inkomna handlingar 

 

 

 

 

Utgående skrivelser 

 

 

 

Skrivelse ang vaccination – LJ 2014/1421 

Skrivelse från LÖF – 2014/1594 

Slutrapport styrgrupp för medborgardialog – LJ 2012/896 

 

 

Socialstyrelsens krisberedskapschef – Vård av patienter med svår ebolainfektion –  

LJ 2014/1572 

 

 

LJ 2014/229 



Övrigt Gallringsbeslut för digitala system – LJ 2014/1710 

Uppföljning av Landstingsbidrag 2013 till föreningar inom Folkhälso- och funktions-

hinderområdet – LJ 2014/627 

Tilläggsbudget tom november 2014 – nytt markerat med gult 

 

Regeringsbeslut 

 

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna – V:1 

Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med 

patientsäkerhetsöverenskommelsen 2014 – III:7 

Beslut från Inspektionen för vård 

och omsorg, IVO 

Anmälan om fel i vården – LJ 2013/34 

Anmälan om fel i vården – LJ 2012/1857 

Anmälan om fel i vården – LJ 202/1432 

Klagomål om fel i vården – LJ 2013/1250 

Anmälan om fel i vården – LJ 2012/1297 

Anmälan om fel i vården – LJ 2014/42 

Anmälan om fel i vården – LJ 2013/219 

Klagomål från enskild – LJ 2012/1823 

Klagomål om fel i vården – LJ 2013/1432 

Klagomål om fel i vården – LJ 2013/764 

Klagomål om fel i vården – LJ 2014/360 

Klagomål om fel i vården – LJ 2014/1321 

Klagomål om fel i vården – LJ 2013/1778 

Anmälan om fel i vården – För kännedom – privat vårdcentral 

Anmälan enligt lex Maria – För kännedom – LJ 2014/611 

Anmälan enligt lex Maria – För kännedom – LJ 2014/448 

Anmälan enligt lex Maria – För kännedom – LJ 2014/1361 

Anmälan enligt lex Maria – För kännedom 

 

Cirkulär från SKL Hyreshöjning fr o m 1 januari 2015 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, 

KPI – 14:43 

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – ur ett arbetsrättsligt perspektiv – 14:44 

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform – 14:45 

Överenskommelse gällande e-böcker på folkbibliotek – 14:47 

Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm 

för år 2015 – 14:48 

Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS 

för år 2015 – 14:49 



Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2015 – 14:50 

Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 

1997-12-31 enligt PFA sam omräkning av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och 

KAP-KL under år 2015 – 14:51 

Statsbudgeten för 2015 – Alliansens förslag – 14:52 

Budgetförutsättningar för åren 2014-2018 – 14:53 

Beslut från SKL 

 

Beslutsstöd i frågan om utomlänsersättning i samband med listning utanför det egna 

hemlandstinget 

Arbetsmiljöverket 

 

 

Övrigt 

 

 

 


