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Landstingsstyrelsens presidium 2013-01-09

Protokoll övriga


Bostadsbyggen i Jönköping AB 2012-11-06-07



Bostadsbyggen i Jönköping AB 2012-12-14



Jönköpings länstrafik 2012-12-14



Centrala samverkansgruppen 2013-01-22, muntligt justerat

Beslut tagna på delegation från landstingsstyrelsen


Beslut att förordna verksamhetschef vid Landstingets kansli, inköp, 1177
– LJ 2013/65



Beslut angående ökad lokalkostnad för familjecentral i Aneby – LJ 2013/224

Motioner


Hur har jämställdheten påverkats av ”vårdval”? – LJ 2013/154

Skrivelser


Tillståndsbevis för verksamhet med joniserande strålning – LJ 2013/114



Handlingsplan inom ramen för sjukskrivningsmiljarden 201, Landstinget i
Jönköpings län – LK06-0219



Regionala metodrådet, anmälan av ärende – LJ 2013/88



Kapitalförvaltningsrapport 2012



Enkät om regioners, landstings och kommuners övergripande folkhälsoarbete



Ramprogram för Södra Munksjön är antaget!



Inspektion av verksamhet med joniserad strålning avslutad – LK11-0592



Yttrande till Socialdepartementet – Lagändringar till följd av ändrat
huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser för läkares
vidareutbildning S2013/281/FS – LJ 2013/66
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Regeringsbeslut


I:1 – Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:5

Beslut från Socialstyrelsen


Anmälan enligt 3 kap 7 § patientsäkerhetslagen (2010:659) – LJ 2012/147



Verksamhetstillsyn angående jourverksamhet i Värnamos sjukvårdsområde
– LJ 2012/1839



Klagomål angående bemötande på vårdcentral – LK11-0345



Anmälan enl Lex Maria – felmedicinering – LJ 2012/751



Anmälan enl Lex Maria – komplikation – LJ 2012/686



Anmälan enl Lex Maria – risker vid användandet av Pascal – LJ 2012/807



Förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk
funktionsnedsättning avseende samverkan mellan Jönköpings kommun och
Landstinget i Jönköpings län – LK11-0781

Cirkulär från SKL


Slutligt utfall av 2011 års kommunala fastighetsavgift och ny prognos för 2012 –
12:75



Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och
introduktionsanställning – BUI 12 – 12:76



Cirkulärhantering år 2013 samt abonnemang på cirkulär år 2013 och
cirkulärförteckning år 2012 – 13:1



Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för
personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boende (SOFS:
2012:12) – 13:2



Nya begräsningar för lån inom intressegemenskap – 13:4



Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet – 13:5



Budgetförutsättningar för åren 2013-2016 – 13:6

Beslut från SKL


Arbetsmiljöverket
Övrigt


Rapport 108 Predation på rödingrom från signalkräftor och fisk i Vättern

