
 

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2015-03-17 

Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2015-01-26 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2015-02-20 

Finnvedens samordningsförbund 2015-01-26 

Finnvedens samordningsförbund 2015-02-20 

Eksjö kommun 2015-01-20 

Primärkommunalt samverkansorgan protokollsutdrag 2015-01-30 

Bostadsbyggen i Jönköpings AB 2015-01-21 

Centrala samverkansgruppen 2015-02-10 

Motioner 

 

Motion om cykelmotion – RJL 2015/432 

Förbättra kvalitén på webbsändningar från regionfullmäktige – RJL 2015/438 

Intensifiera folkhälsoarbetet – RJL 2015/439 

Låt patientnämnden administrera alla klagomål – RJL 2015/534 

Inkomna handlingar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgående skrivelser 

 

 

 

 

Information om statliga stimulansmedel aktuella för Jönköpings län genom 

överenskommelser mellan SKL och regering 2015 avseende socialtjänst och angränsande 

hälso- och sjukvård 

Redovisning av landstingets krav på remiss i öppenvård uppdatering februari 2015 

Redovisning av landstingets krav på remiss i öppenvård uppdatering februari 2015 nr 2 

Redovisning av landstingets krav på remiss i öppenvård uppdatering mars 2015 

Finansiering och betalning för ”fakultetsplatser” för tandläkares specialisttjänstgöring år 

2015 

Skadeanmälningar till Patientförsäkringen LÖF 2014 – RJL 2015/436 

 

Fråga från Patientens direktkanal, hälso- och sjukvård till Patientnämnden 

Vaggeryds kommuns plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, tillägg till ÖP 

2012 – LJ 2014/1582 

Fördjupad översiktsplan för Nässjö stad – LJ 2014/1768 

Förslag till ny översiktsplan, Ulricehamns kommun - RJL 2015/115 

RJL 2015/4 



Övrigt Direktiv för vävnadsinrättning – direktiv från regiondirektören – RJL 2015/33 

Regeringsbeslut 

 

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige – I:5 

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:5 – III:1 

Parter och myndigheter som ska ingå i styrkommittéer för vissa territoriella 

samarbetsprogram 2014-2020 – IV 3 

Beslut från Inspektionen för vård 

och omsorg, IVO 

 

Cirkulär från SKL Arbetsdomstolens dom 2015 nr 9 uppsägning av personlig assistent 

Gävle tingsrätts dom i mål T 1631-13, avskedad ambulanssjuksköterska – 15:5 

Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL – 

15/0660 

Budgetförutsättningar för åren 2015-2018 – 15:7 

Arbetsdomstolens dom AD 2015 nr 3. Frågor om krav på ekonomiskt skadestånd för tiden 

efter en huvudförhandling i domstol. Fråga om preskription för skadeståndskrav – 15:9 

Övergång av verksamhet (Ersätter cirkulär 15:4) – 15:11 

Beslut/Meddelande från SKL 

 

 

Arbetsmiljöverket 

 

 

Övrigt 

 

 

 


