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Meddelanden
Luleå kommun
- Kommunfullmäktige 2007-11-16 § 281 – Motion om besparingar vid
utskick av handlingar.
- Kommunfullmäktige 2007-11-16 § 282 – Förslag till sammanträdesordning
för år 2008.
- Kommunfullmäktige 2007-12-17 § 325 – Statistikrapport över gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut.
- Kommunala Pensionärsrådet 2007-12-06.
- Kommunala Handikapprådet 2007-12-11.
- Kommunrevisionens slutdokument – Hantering av handkassor och förråd.
- Kommunrevisionens slutdokument – Övergripande granskning av
socialnämnden 2007.
- Kommunrevisionens slutdokument – Kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete – ledning och styrning.
- Kommunfullmäktige 2008-01-28 § 7 – Medborgarförslag om att i
äldreboendes hyra/omsorgsavgift skall ingå förbrukningsvaror.
- Kommunfullmäktige 2008-01-28 § 8 – Motion om jubileumsbroddar.
Länsstyrelsen i Norrbottens län
- Beslut att bevilja 140 000 kronor i bidrag till socialnämnden i Luleå
kommun till projektet Pinocchio.
- Beslut att bevilja 550 000 kronor i bidrag till socialnämnden i Luleå
kommun till projektet Hammarbakken.
- Beslut i ärende rörande tillsyn av familjehemsvården i Luleå kommun.
Statens Institutionsstyrelse
- Beslut om förändrade avgifter vid placering hos SiS från och med
2008-01-01.
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Socialstyrelsen
- Meddelandeblad december 2007 – Riksnormen för försörjningsstöd 2008.
Sveriges Kommuner och Landsting
- Cirkulär 07:71 – Utveckling av sociala barn- och ungdomsvården.
- Cirkulär 07:77 – Medling vid ungdomsbrott – nya regler.
- Cirkulär 07:82 – Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008.
- Cirkulär 08:3 – Nya regler om kommuners medverkan i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
- Cirkulär 08:4 – Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga
och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2008.
- Cirkulär 08:5 – Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt
SoL för år 2008.
- Cirkulär 08:6 – Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008.
- Cirkulär 08:9 – Kunskapsförstärkning inom vård och omsorg i måltidsoch näringsfrågor.

Förvaltningens förslag till beslut
Rapporten om meddelandena läggs till handlingarna.
_____

Socialnämnden beslutar
Rapporten om meddelandena läggs till handlingarna.
_____
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