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Anmälningsärenden till landstingsstyrelsens 
sammanträde 2012-01-24 
Protokoll 

• Centrala Samverkangruppen 2011-10-11 
• Centrala Samverkangruppen 2011-11-15 
• Centrala Samverkangruppen 2011-12-13 
• Landstingets revisorer 2011-11-14 protokollsutdrag 
• Länspensionärsrådet 2011-11-28 
• Tekniska delegationen 2011-12-06 
• Tekniska delegationen 2011-12-13 
• Höglandets Samordningsförbund 2011-11-21 
• Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2011-12-19 

Läns-Lako  
- 

Motioner 
- 

 
Cirkulär - Sveriges Kommuner och Landsting - (SKL) 

• 11:53 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 
syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 

• 11:56 Basbelopp för år 2012 
• 11:57 Budgetförutsättningar för åren 2011-2015 
• 11:58 Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI) 
• 11:59 Nya uppsägningstider i Allmänna bestämmelser (AB) från 1 januari 2012 
• 11:60 Redovisningsfrågor 2011 och 2012  
• 11:61 Utfall i kostnads- och LSS-utjämningen 2012 
• 11:62 Kommunal fastighetsavgift 2010-2012  
• 11:63 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 17 om avsked av IT-tekniker som 

oriktigt registrerat arbetstid i kommunens tidsredovisningssystem 
• 12:1 Cirkulärhantering 2012 samt abonnemang på cirkulär 2012 och cirkulär-

förteckning 2011 
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Skrivelser 

• Skrivelse till Reumatikerdistriktet i Jönköpings län ang ”Rehabilitering i 
varmvattensbassäng i Nässjö” – LK11-0660 

• Beslut från Folkhälsa och sjukvård gällande ”Ersättning vid Mobil tandvård 
som vårdmodell inom Nödvändig tandvård – Tillägg till praktiska instruktioner 
som avser tandvård för äldre och funktionshindrade” – LK11-0738 

• Yttrande till Socialdepartementet gällande ”Remissvar – DA 2011:30 
Genomförande av ändringsdirektiv 201/84/EU avseende säkerhetsövervakning 
av läkemedel – dnr S2011/8174/FS – LK11-0536 

• Beslut av Ekonomiavdelningen ”Lunchpriser vid Landstingets 
personalrestauranger” – LK11-0755 

• Skrivelse från Socialstyrelsen ”Översyn av definitionen pacemakerinsättningar 
och kateteriseringar på barn och ungdomar med medfödda hjärtfel samt 
GUCH-kirurgi som rikssjukvård inför nya tillståndsperiod” – LK11-0788 

• Skrivelse från Socialstyrelsen ”Översyn av definitionen hjärtkirurgi på barn och  
ungdomar som rikssjukvård inför nya tillståndsperiod” – LK11-0789 

• Skrivelse till Datainspektionen ”Kompletterande uppgifter för tillsynsprojekt 
rörande patientens rättigheter att spärra sin vårddokumentation” 

• Patientsäkerhetsberättelse för Landstinget i Jönköpings län 
• God jul från DHR Jönköpings läns distrikt 

Regeringsbeslut 
• I:3 – Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:6 
• I:4 – Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:6 
• I:6 – Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:9 
• I:7 – Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:10 
• I:3 – Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:5 
• 27  – Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Myndigheten för 

kulturanalys 
• 29  – Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Riksarkivet 
• 30  – Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Riksantikvarieämbetet 
• 42  – Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens kulturråd 
• 44  – Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Nämnden för 

hemslöjdsfrågor 
• 58  – Riktlinjer för budgetåret 2012 avseende statens bidrag till Kungliga 

Operan AB 
• 59  – Riktlinjer för budgetåret 2012 avseende statens bidrag till Kungliga 

Dramatiska Teatern AB 
• 60  – Riktlinjer för budgetåret 2012 avseende statens bidrag till Riksteatern 
• 67  – Riktlinjer för budgetåret 2012 avseende bidrag till Stiftelsen Svenska 

Filminstitutet 
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Socialstyrelsen 
• Beslut – Klagomål angående vården vid Kvinnohälsan Höglandet m fl LK11-

0688 
• Beslut – Klagomål angående vård och behandling – LK11-0619 
• Beslut – Klagomål angående försenad diagnos – LK11-0675 
• Beslut – Förstärkt tillsyn av kommunernas insatser med psykisk 

funktionsnedsättning – LK11-0781 
• Beslut – Anmälan om negativ händelse och tillbud med medicinska produkter – 

LK11-0784 
• Beslut – Verksamhetstillsyn av akutmottagningar – LK11-0735 
• Beslut – Klagomål gällande vård och behandling – LK11-0275 
• Beslut – Klagomål angående felbehandling av minderårigt barn – LK11-0727 
• Beslut – Anmälan om negativ händelse och tillbud med medicinska produkter – 

LK11-0794 
• Beslut – Klagomål angående bedömning av arbetsförmåga – LK11-0726 
• Beslut – Klagomål angående vård och behandling – LK11-0734 
• Beslut – Klagomål angående felaktig förskrivning av antibiotika – LK11-0264 
• Beslut – Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen och patientsäkerhetslagen 

– LK11-0777 
• Beslut – Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen och patientsäkerhetslagen 

– LK11-0776 
• Beslut – Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen och patientsäkerhetslagen 

– LK11-0775 
• Beslut – Klagomål gällande vård och behandling – LK11-0770 
• Beslut – Förstärkt tillsyn av kommunernas insatser med psykisk 

funktionsnedsättning – LK11-0157 
• Beslut – Förstärkt tillsyn av kommunernas insatser med psykisk 

funktionsnedsättning – LK11-0158 
• Beslut – Återrapportering oanmält besök på Länssjukhuset Ryhov – LK11-

0410 

Beslut från SKL 
• Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om 

sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 – Beslut nr 16  
• Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om 

fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och 
sjukvård 

• Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om 
förbättrad patientsäkerhet 2012 

• Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en 
kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess för 2012  

• Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om 
rehabiliteringsgaranti 2012 

• Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om 
fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård 2012 



FÖRTECKNING  4(4)

 2012-01-02 LJ 2012/5

 

 

 

Skrivelser från SKL 
• Överenskommelse om implementering av modeller för stöd i föräldrarollen 

inom missbruks- och beroendevården – LK11-0774 

Övrigt 
• Sammanträdesprotokoll från Vimmerby kommun 2011-11-28 – Yttrande på 

remiss från Landstinget i Kalmar län angående Framtida regionbildning 
• Meddelandeblad från Socialstyrelsen – Information om Socialstyrelsens nya 

föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

• Beslut om kontroll för livsmedelsanläggning inom fastigheten Vårdare 5 i 
Jönköpings kommun – LK11-0736 

• Skrivelse från Strålsäkerhetsmyndigheten angående kompletteringar är 
mottagna – LK11-0697 

• Protokoll från Domarnämnden 2011-12-14 


