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Meddelanden
Luleå kommun
- KS 2008-12-01 § 260 – Motion om egen tid för boende på äldreboendena
- KF 2008-12-15 § 299 – Motion om kampanj för sexuellt likaberättigade
- KF 2008-12-15 § 300 – Motion om familjecentraler
- KF 2008-12-15 § 301 – Motion om volontärsutvecklare
- KF 2008-12-15 § 302 – Statistikrapport över gynnande beslut enligt 4 kap 1
§ SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut
- KF 2008-12-15 § 303 – Statistikrapport enligt 28 h § LSS över gynnande
beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen
för respektive beslut eller avbrott för respektive beslut som inte verkställts
på nytt inom tre månader
- KS 2009-01-12 § 23 – Yttrande över LSS-kommitténs slutbetänkande
gällande lag om stöd och service för vissa personer med
funktionsnedsättning (SOU 2008:77) – Möjlighet att leva som andra
- KS 2009-01-12 § 8 – Kollektivt boende för funktionshindrade ungdomar,
Kronanbacken
- Kommunala Pensionärsrådets protokoll, 2008-12-04
- Kommunala Handikapprådets protokoll, 2008-12-09
- Kommunrevisionen – Familjerådgivningens verksamhet
Länsstyrelsen Norrbotten
- Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson – en rapport om
socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser
- Årsrapport Alkohol- och tobaksområdet 2006 och 2007
- Tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL av socialnämndens arbete med våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnar våld i Luleå kommun
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Sveriges Kommuner och Landsting
- Cirkulär 08:81 – Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,
unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2009
- Cirkulär 08:86 – Lag (2008:962) om valfrihetssystem
- Cirkulär 08:87 – Seniorbostäder – Kommunkartläggning 2008
- Cirkulär 09:04 – Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården.
Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting m.m.
- Cirkulär 09:05 – Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och
handikappomsorgen 2009
Socialstyrelsen
- Meddelandeblad – Läkarnas anmälningsskyldighet enligt vapenlagen
Försäkringskassan
- Information om flytt till nya lokaler
NLL, Kommunförbundet
- Från kartläggning till handling för barns och ungdomars bästa idag och i
framtiden
Handisam, ESF-rådet och HSO
- Pressmeddelande. 25 EU-miljoner för tillgänglighet
_____

Socialnämnden beslutar
rapporten om meddelandena läggs till handlingarna.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

