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Anmälningsärenden 2012-12-18
Protokoll från landstingsstyrelsens delegationer


Tekniska delegationen 2012-11-20



Tekniska delegationen 2012-12-06



Planeringsdelegationen 2012-12-04



Landstingsstyrelsens presidium 2012-12-04



Lönedelegationen 2012-10-31



Regionala utvecklingsdelegationen 2012-12-03

Protokoll övriga


Centrala samverkansgruppen 2012-11-13 (muntligt justerat)



Länspensionärsrådet 2012-11-19



Kommunstyrelsen Gnosjö 2012-11-06



Primärkommunala nämnden 2012-11-08

Beslut tagna på delegation från landstingsstyrelsen


Anmälan av delegationsbeslut från Jönköpings sjukvårdsområde



Anmälan av delegationsbeslut från Höglandets sjukvårdsområde



Anmälan av delegationsbeslut från Värnamo sjukvårdsområde



Anmälan av delegationsbeslut från Medicinsk diagnostik



Aktuell budget oktober 2012 reviderad enligt beslut – Cirkulär E1214



Revidering/komplettering av budget 2012 (november) – Cirkulär E1216



Plastikkirurgi efter Gastric bypass



Semester för landstingsdirektören

Motioner
-
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Skrivelser


Skrivelse från Kommunal angående arbetsmiljön på medicinkliniken avd B,
Länssjukhuset Ryhov



Beslut om organisatoriska förändringar

Regeringsbeslut


I 2 – Ansökan av Rådet för kulturella och kreativa näringar om förlängd tid för
redovisning av sitt uppdrag



I:3 – Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:6



IV:5 – Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende länsstyrelserna



I 1 – Uppdrag att utbetala medel för överenskommelsen om förbättrad
patientsäkerhet utifrån uppnådda resultat 2012

Beslut från Socialstyrelsen


Klagomål angående felbehandling – LK11-0731



Klagomål angående landstingets och kommunens följsamhet till Socialstyrelsens
föreskrifter (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och utskrivning av patienter
i sluten vård – LJ 2012/131



Ansökan om omhändertagande av patientjournaler – LJ 2012/1441



Vävnadsinrättningen inom landstinget i Jönköpings län – LJ 2012/1685



Tillsyn, återföring av lex Maria beslut avseende självmord – LJ 2012/1289



Lex Maria-anmälan avseende brister i samverkan mellan huvudmän – LJ
2012/860



Klagomål angående handläggning vid trauma efter pulkaolycka – LJ 2012/488



Egeninitierad verksamhetstillsyn, Medicinsk diagnostik, Röntgen
länsgemensam, Värnamo sjukhus – LJ 2012/1454

Cirkulär från SKL


12:50 – Ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling –
Teckalundantagen – och ändringar i kommunallagen (1991:900) mm



12:51 – Utvidgad parbogaranti



12:52 – Prognos av 2013 års kommunala fastighetsavgift



12:57 – Kommentar till Allmänna bestämmelser (AB)



12:61 – Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i
bostadsrättsform
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12:62 – Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar mm för år 2013



12:63 – Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år
2013



12:64 – Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttids-vistelse enligt LSS för år 2013



12:65 – Arbetsdomstolens dom 2012 nr 66 om arbetsskyldighet för
räddningstjänst-personal i beredskap att delta vid olika former av larm inom
IVPA-verksamheten



12:66 – Räddningskostnadsnämndens utlåtande



12:67 – Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via
rekommenderat brev



12:68 – Skadeståndskrav på grund av arbetsskada



12:69 – Redogörelse för Preliminära riktlinjer för tjänstepension

Beslut från SKL


Beslut nr 13 – Överenskommelse mellan staten och SKL om fördjupande
medicinska utredningar 2012

Arbetsmiljöverket
Övrigt
-

