
 

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2015-11-17 

Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  Centrala samverkansgruppen 2015-10-13 

Länspensionärsrådet 2015-09-21 

AB Transitio 2015-09-21 

Finnvedens samordningsförbund 2015-10-06 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2015-09-22 

Motioner Slå vakt om åkermarkerna – RJL 2015/2027 

Lasta på lastcykel – RJL 2015/2026 

Inkomna handlingar 

 

 

 

 

 

 

Utgående skrivelser 

  

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt 

 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll från Eksjö kommun angående fastighetsförvärv, del av Eksjö 

Bykvarn 1:2 

Sammanträdesprotokoll från Jönköpings kommun ang Önskemål om förvärv av mark, del 

av fastigheten Kålgården 1:1 vid Kulturhuset Spira i Jönköping – RJL 2015/1007 

Beslut från IVO ang tillstånd att bedriva verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler – 

LJ 2013/1629 

 

Remissvar – Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) – 

RJL 2015/1900 

Remissvar angående införande av mers-virussjukdom som smittspårningspliktig sjukdom  

– RJL 2015/2064  

Remissvar – Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om 

uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens cancerregister – RJL 2015/1938 

Remissvar – förslag om ändring i föreskrifterna om anmälan av anmälningspliktig 

sjukdom i vissa fall avseende anmälan av influensa – RJL 2015/2030 

 

Kontanthantering inom Region Jönköpings län – RJL 2015/2127 

Investeringsram för ombyggnad av kvinnokliniken, Höglandssjukhuset – RJL 2015/2037 

Kapitalförvaltningsrapport 2015:3 – RJL 2015/2095 

Skrivelse från Patientnämnd – Bristande tillgång till ett läkemedel  

Svar till Personuppgiftsombud – Personuppgiftsbehandling– RJL 2015/2076 

RJL 2015/4 



 

Inkomna ärenden 

 

Förteckning över inkomna ärenden 2015-10-07-2015-11-10 

 

Förteckning över anmälda informationshandlingar till Nämnd för TIM 2015-11-03 

Förteckning över anmälda informationshandlingar till Nämnd för FS 2015-11-03 

Förteckning över anmälda informationshandlingar till Nämnd för ANA 2015-11-04 

Regeringsbeslut Uppdrag att utarbeta och tillhandahålla ett utbildningsprogram inom bredbandsområdet – 

III2 

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Riksantikvarieämbetet – 4 

Ändrad sammansättning av Övervakningskommittén för det nationella 

regionalfondsprogrammet för programperioden 2014-2020 – IV2 

Ändrad sammansättning av Övervakningskommittén för de åtta regionala 

strukturfondsprogrammen för programperioden 2014-2020 – IV3 

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseendelänsstyrelserna – III2 

 

Cirkulär från SKL Budgetförutsättningar för ren 2015-2019 – 15:29 

Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 

1997-12-31 enligt PFA samt omräkning av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och 

KAP-KL under år 2016 – 15:30 

Beslut/Meddelande från SKL Överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och 

maskulinitetsfrågor – 11 

Arbetsmiljöverket  

Övrigt  
 


