
 

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2016-03-01 

Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  AB Transitio 2015-11-26 

AB Transition – ägarråd 2016-01-20 

Finnvedens samordningsförbund 2016-01-20 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2016-02-12 

Centrala samverkansgruppen 2016-01-26 

 

Motioner Förebyggande insats för äldre - erbjud fria halkskydd RJL 2016/190 

Sjukhusclown, är det inte dags nu? – RJL 2016/260 

Mindre kött och bättre kött - för klimatet, hälsan och miljön – RJL 2016/347 

Säkrare omhändertagande på länets akutmottagningar med specialist i första ledet – RJL 

2016/354 

Barns rätt till en giftfri miljö – RJL 2016/425 

 

Inkomna handlingar 

 

 

Utgående skrivelser 

  

Övrigt 

 

 

 

Inkomna ärenden 

 

Anmälan till JO – Beslut – RJL 2015/730 

Fördelning och plan för utbetalning av statsbidrag för 2016 till landstingen för tolktjänst 

 
Enkät från Sveriges Riksdag ang helägda bolag 

 

Förteckning över anmälda informationshandlingar till Nämnd för FS 2016-02-23 

Förteckning över anmälda informationshandlingar till Nämnd för ANA 2016-02-24 

Förteckning över anmälda informationshandlingar till Nämnd för TIM 2016-02-23 

Kapitalförvaltningsrapport 2015 – RJL 2016/183 

 

Förteckning över inkomna ärenden 2016-01-20 – 2016-02-22 

 

Regeringsbeslut Uppdrag att säkerställa tillgången till vissa antibiotika för beredskapsändamål – III:3 

Uppdrag att utbetala medel i enlighet med överenskommelsen om stöd till bättre 

resursutnyttjande i hälso- och sjukvården – III:4 

Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge nationellt och regionalt kompetensstöd för 

att kvalitetsutveckla arbetet  mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor 

RJL 2016/110 



och barn mm. – II:3 

Uppdrag att administrera ett nationellt sekretariat avseende bredbandskoordinatorer III:5 

Uppdrag respektive erbjudande om regionala bredbandskooridinatorer – III:6 

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:1 Regionala 

tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt 

Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen om en 

förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa – III:4 

Uppdrag om förlossningsvården och hälso- och sjukvården som rör kvinnors hälsa – III:5 

 

Cirkulär från SKL Ändringar i socialförsäkringsbalken fr o m 1 februari 2016 – 16:3 

Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm – 

HÖK 11 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård – 16:4 

Beslut/Meddelande från SKL Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Kortare 

vätetider i cancervården 2016 – meddelande 14 (2015) 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till 

bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården – meddelande 1 

 

Arbetsmiljöverket  

Övrigt  
 


