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Anmälningsärenden 2013-01-22 

Protokoll från landstingsstyrelsens delegationer 

 Tekniska delegationen 2012-12-06 

Protokoll övriga  

 Regionsjukvårdsnämnden 2012-12-10 

 Regionstyrelsen protokollsutdrag 2012-11-22 ang Kommunikationspolicy för 

Regionförbundet Jönköpings län 

 Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2012-12-06 

 Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2012-11-26 

Beslut tagna på delegation från landstingsstyrelsen  

 Revidering/komplettering av budget 2012 (december) – cirkulär E1218 

Motioner  
- 
 

Skrivelser 

 Ansvarsfördelning barnets första levnadsvecka Landstinget i Jönköpings län – 

Dnr LJ 2012/1673 

 Medel att avropa inom rehabiliteringsgarantin 2013 – LK09-0016 

 Samarbetsavtal mellan Linköpings universitet, Landstinget i Östergötland och 

Landstinget i Jönköpings län gällande långsiktigt samarbete avseende utbildning 

och forskning inom medicin och vård – LJ 2013/9. 

 Förändrad rutin för handläggning av registerutdrag enlig 26 § PUL – LJ 2013/68 

Regeringsbeslut 

 1:2 – Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:6 

 1:5 – Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:5 

 1:9 – Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:10 

 IV:7 – Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende länsstyrelserna 
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 11 – Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Riksarkivet 

 14 – Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens kulturråd 

 22 – Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för kulturanalys 

 37 – Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor 

 46 – Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Kungliga Operan 

AB 

 47 – Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Kungliga 

Dramatiska teatern AB 

 48 – Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Riksteatern 

 

Beslut från Socialstyrelsen 

 Klagomål angående förskrivning av ögondroppar – LJ 2012/735 

 Anmälan enligt lex Maria – LJ 2012/1853 

 Anmälan om fördröjd diagnos – LJ 2012/1838 

 Verksamhetstillsyn angående jourverksamhet – LJ 2012/1839 

 Klagomål angående felaktig förskrivning och brister i vården – LK11-0771 

Cirkulär från SKL 

 12:70 – Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI) 

 12:71 – Budgetförutsättningar för åren 2012-2016 

 12:72 – Utfall i kostnads- och LSS-utjämningen 2013 

 12:73 – Tre överenskommelser inom socialtjänst och viss hälso- och sjukvård 

 12:74 – Redovisningsfrågor 2012 och 2013 

Beslut från SKL  

 Beslut nr 14 – Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård 

och omsorg om de mest sjuka äldre 

 Beslut nr 15 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013 

 Beslut nr 17 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess för 2013 

 Beslut nr 18 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting om rehabiliteringsgaranti 2013 

 Beslut nr 19 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till 

hälso- och sjukvård (”kömiljarden”) 2013 
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 Beslut nr 20 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting om förbättrad patientsäkerhet 2013 

 Beslut nr 21 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting om fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård. 

2013 

 Beslut nr 22 – Överenskommelse om vissa utvecklingsområden inom hälso- och 

sjukvården 2013 – överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Arbetsmiljöverket 
- 

Övrigt 

 Jämställdhetsutbildning för landstingsstyrelsen samt Landstingets ledningsgrupp 

 Skrivelse från SKL ang Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2013 

 Verksamhetsplan 2013 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

 Årsredovisning 2011 för Regionförbundet i Jönköpings län 

 Verksamhetsplan och budget 2013 för Regionförbundet i Jönköpings län 


