
 

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till landstingsstyrelsen 2014-10-21 

Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll – landstingets 

delegationer 

Tekniska delegationen 2014-09-30 

Regionala utvecklingsdelegationen 2014-08-25 

Regionala utvecklingsdelegationen 2014-09-22 

Protokoll - övriga Bostadsbyggen i Jönköping AB 2014-09-04 

Centrala samverkansgruppen 2014-09-09 

Jönköpings kommun ang Permanentning av barn- och ungdomshälsan 2014-09-08 

Finnvedens samordningsförbund inkl delårsrapport 2014-08-28 

Regionstyrelsens delårsrapport 2014 2014-09-25 

AB Transitio2014-06-12 

AB Transitio – Ägarrådsmöte nr 4 2014-09-19 

Motioner 

 

 

Inkomna handlingar 

 

 

 

 

Utgående skrivelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt 

Ansökan gällande ”Personer som i sin barndom utsatts för allvarliga övergrepp när de 

varit omhändertagna för samhällsvård, mellan 1920 och 1980, kan söka ersättning från 

staten” 

 

 

Uppdragsbeskrivning för spärrorganisation på kontaktcentrat i Nässjö – LJ 2014/1289 

Remissyttrande till Läkemedelsverket – Förslag till ändring i Läkemedelsverkets 

föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel – LJ 

2014/1220 

Remissyttrande – Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVS 2019:13) 

om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit – LJ 2014/1214 

Upphandling av luftburen ambulanssjukvård i Sverige avbryts – LJ 2012/1503 

Svar begäran om upplysningar och handlingar från Inspektionen för bård och omsorg, 

IVO Dnr 8.5-23474/2014 – LJ 2014/1197 

 

 

LJ 2014/229 



Regeringsbeslut 

 

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna – IV:3 

Beslut från Inspektionen för vård 

och omsorg, IVO 

Tillsyn av missbruks- och beroendevården i Landstinget i Jönköpings län – LJ 2014/324 

Ansökan om journalförstöring – LJ 2013/1762 

Klagomål om fel i vården – LJ 2013/253 

Klagomål om fel i vården – LJ 2014/127 

Klagomål om fel i vården – LJ 2013/1270 

Klagomål om fel i vården – LJ 2013/1196 

Klagomål om fel i vården – LJ 2014/1070 

Klagomål om fel i vården – LJ 2014/180 

Klagomål om fel i vården – LJ 2013/731 

Klagomål om fel i vården – LJ 2013/1155 

Klagomål om fel i vården – LJ 2013/1271 

Anmälan om fel i vården – LJ 2012/1719 

Anmälan om fel i vården – LJ 2012/1808 

För kännedom – Anmälan enl lex Maria – Vårdcentralerna Bra Liv 

För kännedom – Anmälan enl lex Maria – Medicinsk diagnostik 

För kännedom – Anmälan enl lex Maria – Höglandets sjukvårdsområde 

För kännedom – Anmälan enl lex Maria – Jönköpings sjukvårdsområde 

För kännedom – Anmälan enl lex Maria – Apladalens vårdcentral 

Cirkulär från SKL Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/kulturskolorna läsåret 2014/2015 – 

14:24 

Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskolärare 

samt övergångsbestämmelser – 14:34 

Nya mallar avseende uppsägning på grund av arbetsbrist – 14:37 

Budgetförutsättningar för åren 2014-2018 – 14:38 

Beslut från SKL 

 

 

Arbetsmiljöverket 

 

 

Övrigt 

 

Överenskommelser inom vården styr landstingen för mycket – Riksrevisionen  

 


