
 

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2016-06-14 

Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  Bostadsbyggen i Jönköping AB – 2016-04-18 Konstituerande möte 

Bostadsbyggen i Jönköping AB – 2016-05-10 

Länspensionärsrådet (LPR) 2016-05-16 

 

Motioner Bygg miljö- och energismart - bygg i trä – RJL 2016/1722 

Högre ersättning för att jobba inom primärvården istället för hyrläkare – RJL 2016/1679 

Alternativ till våld, är det dags för nästa steg nu? – RJL 2016/1571 

 

Inkomna handlingar 

 

 

 

 

 

 

Utgående skrivelser 

  

Övrigt 

 

 

 

Inkomna ärenden 

 

Infoformation från Migrationsverket om kommande förändringar i lagen om mottagande 

av asylsökande 

Skrivelse från Patientnämnden – Bristande kommunikation inom och mellan 

länssjukvården och regionsjukvården – äventyrar patientsäkerheten 

Skrivelse från Patientnämnden – ”Varför måste allt ta så lång tid?” – långa väntetider i 

telefon till 1177, Vårdguiden 

 

 

 

Skrivelse till Personuppgiftsombud – Granskning av betaltjänst – RJL 2016/0004 

 

 
 

Förteckning över inkomna ärenden 2016-05-04-2016-06-07 
 

Regeringsbeslut Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:5 – III:8 

Uppdrag angående den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma 

sjukdomar – III:13 

RJL 2016/110 



Cirkulär från SKL Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm – HÖK 16 – med 

Svenska Kommunalarbetareförbundet – 16:15 

Kommunal fastighetsavgift, prognos 2016 – 16:18 

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för traineejobb – 16:19 

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion – 

BAL 16 – 16:20 

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildning- och 

introduktionsanställningar – BUI 16 – 16:21 

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA – 16:22 

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB – 16:23 

Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 16 – med 

Svenska Kommunalarbetareförbundet – 16:24 

Vägledning för erhållande av statsbidrag för ökat bostadsbyggande – 16:27 

Arbetsdomstolens dom 2016 nr 26, fråga om beräkning av den förhöjda ersättningen – 

16:31 

Omplacering i samband med arbetsbrist – 16:32 

 

Beslut/Meddelande från SKL Ekonomirapport april 2016 från SKL 

 

Arbetsmiljöverket  

Övrigt Rapport 124 från Vätternvårdsförbundet – RJL 2016/1592 

Årsrapport 2015 från Inera 
 


