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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Allmänna utskottet
Socialnämn den

2009-06-25

104

22

Meddelanden
Luleå kommun
- Budgetutskottet 2009-05-14 § 3 – Avstämning av det ekonomiska
planeringsläget inför vårens arbete med förslag till Strategisk Plan och
Budget 2010—2012
- Budgetutskottet 2009-05-14 § 8 – Socialnämndens förslag till Strategisk
Plan och Budget 2010—2012
- Budgetutskottet 2009-05-18 § 12 – Socialnämndens förslag till Strategisk
Plan och Budget 2010—2012, reviderat förslag investeringsplan samt
begäran om resurstillskott
- Budgetutskottet 2009-05-26 § 27 – Förslag till justering av preliminära
kommunbidrag – Strategisk Plan och Budget 2010—2012
- KS 2009-05-11 § 119 – Utökning av verksamhet för ensamkommande barn
- KS 2009-06-01 § 131 – Våld mot kvinnor – handlingsprogram
- KF 2009-04-27 § 89 – Revidering av handlingsprogram 2009—2012 för
olycksförebyggande arbete i Luleå kommun enligt Lag om skydd mot
olyckor
- KF 2009-05-25 § 103 – Riktlinjer för färdtjänst
- KF 2009-05-25 § 104 – Luleå kommuns avgifter för färdtjänst
- KF 2009-05-25 § 106 – Hantering av övertalighet
- KF 2009-05-25 § 108 – Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL
- KF 2009-05-25 § 109 – Ej verkställda gynnande beslut enligt LSS
Sveriges kommuner och landsting
- Cirkulär 09:29 – Hänsynstagande till den enskildes ekonomi och till
möjlighet att tillgodose behov genom frivilligorganisationer. Redovisning
av två rättsfall som rör hemtjänstinsatser enligt 4 kap 1 § SoL
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting
om Plattform för evidensbaserad praktik i socialtjänsten
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Socialstyrelsen
- Verksamhetstillsyn vid korttidsboendet Fyren i Luleå kommun
Länsstyrelsen i Norrbottens län
- Tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL av korttidsboende på Fyren i Luleå kommun
- Beslut att bevilja utvecklingsmedel i syftet att förstärka
kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutvecka stödet till våldsutsatta
kvinnor och deras barn ”IDAP – partnerkontaktperson och stödperson”
Svenska Kyrkan
- Skrivelse angående en ökning av antalet personer som söker ekonomisk
hjälp från kyrkan.
_____

Socialnämnden beslutar
rapporten om meddelandena läggs till handlingarna.
_____
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