
 

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2016-01-26 

Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  AB Transitio – 2015-10-22 

Regionfullmäktige Skåne - Regionsamverkan Sydsverige RJL 2015/1929 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF – 2015-11-19 

Motioner Samverkan inom missbruksvården – RJL 2015/2672 

Inkomna handlingar 

 

 

 

 

 

Utgående skrivelser 

  

Övrigt 

 

Inkomna ärenden 

 

Uppdragsbekräftelse – Ansats till genomförandeplan för höghastighetsbanorna i 

Jönköpings län – RJL 2015/2341 

Rapport från Vätternvårdsförbundet 

Patientnämnden – Barnperspektivet – inom vuxenvård med behov av sjuk- och 

behandlingsresor 

 

 

 
Förteckning över anmälda informationshandlingar till Nämnd för FS 2016-01-19 

 

Förteckning över inkomna ärenden 2015-12-08 – 2016-01-19 

Regeringsbeslut Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende länsstyrelserna – III5 

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

förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa – III:5 

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

väntetider i cancervården 2015 – III:3 

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:10 – III:13 

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:5 – III:2 

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:5 – III:1 

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Riksarkivet - 13 

RJL 2016/110 



Cirkulär från SKL Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 

– 15:40 

Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI) – 15:41 

Budgetförutsättningar för åren 2015-2016 – 15:42 

Redovisningsfrågor 2015 och 2016 – 15:43 

Slutligt utfall av 2014 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för år 2015 – 15:44 

Utfall i utjämningssystemen 2016 – 15:45 

 

Beslut/Meddelande från SKL Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting om insatser för att 

förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar mm – nr 13 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting om Kortare 

väntetider i cancervården 2016 – nr 14 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting om En 

kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016 – nr 16 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting om 

Försäkringsmedicinska utredningar i form av TMU och SLU – nr 17 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting om Stöd till 

riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2016 – nr 18 

Arbetsmiljöverket  

Övrigt  
 


