LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2007-05-14

85

176

Arbets- och personalutskottet

majks15

Anmälan av delegationsbeslut
(bilagor)
Enligt gällande delegationsordning föreligger följande delegationsbeslut.
Arbets- och personalutskottet

2007-04-16

§ 80-81, 88-92

Arbets- och personalutskottet

2007-04-30

§ 94-96, 106

Plan- och tillväxtutskottet

2007-04-23

§ 37, 40, 43-48, 50

Räddnings- och beredskapsutskottet

2007-02-15

§ 10-14

Räddnings- och beredskapsutskottet

2007-03-14

§ 15-21

Stadsbyggnadschefen/bostadsanpassningshandläggaren – avser beslut om
bostadsanpassningsbidrag 2007-03-01--30
Stadsbyggnadschefen – avser beslut om
-

att ej utöva förköpsrätten 2007-01-01--03-31
fastighetsförsäljningar 2007-01-01--03-31

Ekonomikontorets chef – avser beslut om avskrivning av diverse fordringar
Arbetsmarknadsförvaltningens chef – avser beslut om attestanter och
internbudget för år 2007 07.285-00

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2007-05-14

85

177

Arbets- och personalutskottet
majks15b
Kommunstyrelsens ordförande – avser beslut om
-

bifall till Föreningen för Utvecklingsstöda Barn, FUBs ansökan om
bidrag till ombudsmöte i Luleå 2007-03-24--25 07.255-105

-

bifall till Länsstyrelsens ansökan om bidrag till press- och kulturattachémöte ett samarrangemang med Luleå kommun i Luleå 2007-04-18
07.273-105

-

bifall till Samordningsförbundets ansökan om bidrag till konferens i
samarbete med motsvarande samordningsförbund från Göteborg,
Karlstad, Botkyrka och Sundsvall i Luleå 2007-06-12 07.276-105

-

bifall till Norrbottens Friidrottsförbunds ansökan om bidrag till
Barentskampen i friidrott i Luleå 2007-07-14--15 07.227-105

-

bifall till Centeks ansökan om bidrag till ett projekt i Kina med benämningen Women in Management – Human Resource Development and
Gender Equality deltagare från Kina besöker Luleå under en vecka i
slutet av april 07.284-105

-

att Börje Lööw får delta i följande kurser, konferenser mm
- i temadagar om kommunernas ansvar/roll beträffande arbetsmarknadsfrågor – Utveckling – Inte avveckling i Piteå 2007-04-24—25
- i introduktion av strategin samt flera inspel i sättet att arbeta med
folkhälsa på Sunderby folkhögskola 2007-05-08
- i Luleå-Boden dagen i Luleå 2007-04-03

-

att Annika Eriksson får delta i miljöforum Norr 2007 i Luleå 2007-05-31-06-01

-

att Camilla Hansen får delta i Luleå-Boden dagen i Luleå 2007-04-03

-

att Malin Konradsson får delta i konferensen om Ansvarskommitténs
slutbetänkande i Piteå 2007-04-26

Kommunstyrelsen beslutar att
lägga delegationsbesluten till handlingarna.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

