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Anmälningsärenden 2013-12-17 

Protokoll från landstingsstyrelsens delegationer 

 Tekniska delegationen 2013-11-19 

 Tekniska delegationen 2013-12-03 

 Regional utvecklingsdelegation 2013-11-04 

 Regional utvecklingsdelegation 2013-12-02 

 Lönedelegationen 2013-10-30 

Protokoll övriga  

 Samverkansorganet Barn och Ungdom 2013-09-19 

 Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2013-11-25 

 AB Transitio 2013-10-24 

Beslut tagna på delegation från landstingsstyrelsen  

 Förordnande av verksamhetschefer och motsvarande från Höglandets 

sjukvårdsområde – LJ 2013/1188 

Motioner  

 Screening av benskörhet – LJ 2013/1602 

 

Skrivelser 

 Budget 23013 inklusive tilläggsbudget 2013 – LJ 2012/106 

 Skrivelse till Datainspektionen – Svar angående tillsyn rörande patientdatalagen 

(2008:355) – behovs- och riskanalys samt riktlinjer för obehörig åtkomst – LJ 

2013/1444 

Regeringsbeslut 

 Uppdrag att ansvara för utlandsbaserad omvärldsbevakande, 

omvärldsanalyserinade och kontaktskapande verksamhet – 11 

 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Riksarkivet – 3  

 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende länsstyrelserna – IV:4 
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Beslut från Socialstyrelsen/Inspektionen för vård och omsorg 

 Anmälan om fel i vården, felaktigt intyg och felaktig behandling – LJ 2012/977 

 Anmälan om fel i vården – LJ 2012/1178 

 Anmälan om fel i vården, feldosering läkemedel och bristande rutiner  

– LJ 2012/1332 

 Anmälan om fel i vården – LJ 2012/1165 

 Klagomål om fel i vården – LJ 2013/531 

 Klagomål om fel i vården – LJ 2013/894 

 Klagomål om fel i vården – LJ 2013/377 

 Klagomål om fel i vården – LJ 2013/433 

 Anmälan enligt lex Maria – LJ 2013/1298 – För kännedom 

Cirkulär från SKL 

 Implementering av EU:s patientrörlighetsdirektiv – 13:52 

 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad 

pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt omräkning av förmånsbestämda 

pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2014 – 13:57 

 Hyreshöjning fr o m 2014-01-01 för lokaler med avtal knutna till 

konsumentprisindex, KPI – 13:58 

 Nytt normalavtal med SAMI/IFPI om framförande av musik i primärkommunal 

verksamhet  

 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform – 

13:61 

 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar mm för år 2014 – 13:62 

 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse 

enligt LSS för år 2014 – 13:63 

 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2014 – 

13:64 

Beslut från SKL  

- 

Arbetsmiljöverket 

- 
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Övrigt 

 Skrivelse från Jönköpings kommun ang. Förändringar av valkretsar och 

valdistrikt – LJ 2013/738 

 Sammanträdesplan för Regionförbundet 2014 

 Behovsanalys av sällsynta diagnoser – ett projekt inom sydöstra regionen 

 Vård i Sverige av person som omfattas av svensk socialförsäkring och som 

studerar i annat EU/EES-land eller Schweiz – förändrat kostnadsansvar 

 Mötesanteckningar från Nässjö kommun ang. Dialog och informationsmöte 

angående kommande Regionbilding 


