
 

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2016-09-20 

Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  Bostadsbyggen i Jönköping AB 2016—05-24 

Bostadsbyggen i Jönköping AB – 2016-08-11 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2016-06-08 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2016-08-19 

Finnvedens samordningsförbund 2016-05-27 

Finnvedens samordningsförbund 2016-08-25 

AB Transitio 2016-04-21 

AB Transitio 2016-06-16 

 

Motioner  

Inkomna handlingar 

 

Utgående skrivelser 

  

Övrigt 

 

 

Inkomna ärenden 

 

 

 

 
 

Förteckning över inkomna ärenden 2016-08-16—201-09-14 
 

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

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende länsstyrelserna – III 7 

Uppdrag att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige – I 7 

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Tillväxtverket inom 

utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv – I11 

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

tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt – IV 1 

Uppdrag att föreslå transportolitiska preciseringar avseende trafiksäkerhet – II 3 

RJL 2016/110 



Cirkulär från SKL Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/kulturskolorna läsåret 2016/2017 

16:47 

Sjuklön vid indragen sjukpenning, Allmänna bestämmelser § 28 mom 9 – 16:44 

Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser med Svenska 

Kommunalarbetarförbundet – 16:43 

Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse 

om lön och allmänna anställningsvillkor mm – HÖK T med AkademikerAlliansen – 16:42 

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm ÖLA 16 – med Svenska 

Transportarbetareförbundet – 16:41 

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm ÖLA 16 – med Seko – 

Facket för service och kommunikation – 16:40 

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm ÖLA 16 – med 

Fastighetsanställdas Förbund – 16:38 

Arbetsdomstolens dom 2016 nr 35 om byte av rast mot måltidsuppehåll på annan tid än 

vid nattarbete – 16:37 

Reviderade riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – 16:36 

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2017 – 16:35 

Ändrade regler om tilläggsbelopp till fristående skolor mm – 16:33 

Förändringar i förordningar omlönesubvention och ekonomiskt stöd vid 

yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb – 16:30 

 

Beslut/Meddelande från SKL Överenskommelse mellan staten och SKL om statensbidrag till landstingen för kostnader 

för läkemedelsförmånerna mm för år 2016 – 9/2016 

Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av 

en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst – 10/2016 

Arbetsmiljöverket  

Övrigt  
 


