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Anmälningsärenden till landstingsstyrelsens 
sammanträde 2010-12-14 
Protokoll 

• Centrala samverkansgruppen 2010-10-26 
• Jönköpings Länstrafik AB 2010-11-01 
• Länspensionärsrådet 2010-10-11 
• Regionsjukvårdsnämnden 2010-10-20 
• Samordningsförbundet Jönköping 2010-11-01 
• Tekniska delegationen 2010-11-17 

Arbetsmiljöverket 
• - 

Motioner 
• - 
 

Cirkulär - Sveriges Kommuner och Landsting - (SKL) 
• Revision i kommunala företag – cirkulär 10:65 
• Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag mm – cirkulär 10:66 
• Hyreshöjning fr.o.m. 2011-01-01 för lokaler med avtal knutna till 

konsumetprisindex, KPI – cirkulär 10:69 
• Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 

korttidsvistelse enligt LSS för år 2011 – cirkulär 10:71 
• Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 

2011 – cirkulär 10:72 
• Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnads-

överflyttningar m.m. för år 2011 – cirkulär 10:73 
• Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syo-

funktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL – cirkulär 
10:75 

• Kommunala ansvarsåtagande för egna hem och småhus i bostadsrättform – 
cirkulär 10:76 
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Styrelsebeslut - Sveriges Kommuner och Landsting - (SKL) 
• Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr.o.m. den 1 maj 2011 

– beslut nr 9 
• Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 

om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2011 – beslut nr 10 
• Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och 

den offentliga hälso- och sjukvården och dess medarbetare – beslut nr 11 
• Nationell kampanj för att förbättra överlevnaden vid stroke – beslut nr 12 

Skrivelser 
• Redovisning angående nationell patientenkät (NP) inom specialiserad vård 

2010 – till Sveriges Kommuner och Landsting  
• Remissvar – Transsexuella och övriga personer med 

könsidentitetsstörningar – Rättsliga villkor för fastställelse av 
könstillhörighet samt vård och stöd – till Socialstyrelsen 

• Elektroniskt överförbara medicinska underlag i ärenden om sjukpenning – 
IVF-projektet – till Försäkringskassan 

• Lunchpriser vid Landstingets personalrestauranger 
• Datainspektionens granskning av kvalitetsregister 

Socialstyrelsen 
• - 

Övrigt 
• Jönköpings länstrafik AB – delårsrapport januari-september 2010 
• § 295 från Kommunfullmäktige i Jönköpings kommuns sammanträde 

2010-11-11 gällande ”Antagande av mål och samverkansdokument 2011-
2015 Psykisk hälsa – barn och unga”  

•  Protokoll från styrelsemöte i Ideella föreningen Science Park-systemet i 
Jönköpings län – 2010-09-09 


