LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2010‐04‐12

75

177

Arbets‐ och personalutskottet
aprilks17

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Enligt gällande delegationsordning föreligger följande delegationsbeslut.
Arbets‐ och personalutskottet

2010‐03‐15

§ 41‐42, 50‐52

Arbets‐ och personalutskottet

2010‐03‐29

§ 55‐56, 62‐63

Plan‐ och tillväxtutskottet

2010‐03‐22

§ 29‐30

Räddnings‐ och beredskaps‐
utskottet

2010‐02‐16

§ 9‐11, 14‐15, 17‐18

Budgetutskottet

2010‐03‐02

§ 1‐2

Stadsbyggnadschefen – avser beslut om att
-

-

till bostadsingenjör Lars‐Ove Gustafsson delegera rätten att, med
undantag av negativa beslut, fatta beslut i ärenden gällande
bostadsanpassningsbidrag 2010‐02‐01—28
anställningar inom stadsbyggnadskontorets verksamhetsområde under
mars månad 2010

Chefen för arbetsmarknadsförvaltningen – avser beslut om anställningar inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde under januari och februari månad
2010
Personalchefen – avser beslut om anställningar inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde från den 16 januari – 15 mars 2010

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN
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Arbets‐ och personalutskottet
aprilks17b
Räddningschefen – avser beslut om
-

anställningar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde under
januari månad 2010
personer som medgivits att utföra sotning på den egna fastigheten enligt
3 kap 4 § andra stycket LSO under september månad 2009 och januari
månad 2010

Ekonomichefen – avser beslut om avskrivningar av diverse fordringar
Dnr 10.204‐04
Kommunchefen – avser beslut om
-

nominering av Yngve Mettävainio som ledamot i styrelsen för Norrtåg
Dnr 10.188‐102
anställning av personalchef – Ann‐Christine Nilsson Dnr 10.181‐02
överenskommelse i samband med avgång med pension för Roland
Eriksson Dnr 10.182‐02

Kommunstyrelsens ordförande – avser beslut om att
-

-

bevilja bidrag till Rysk‐Svensk Kulturcenter i Luleås ansökan om bidrag
till sin hälpverksamhet för barnhemsbarn från Ryssland som har besökt
Luleå under ca 1 vecka Dnr 10.162‐105
bevilja bidrag till Vägverkets ansökan om bidrag till Nationella
snöskoterrådets forum i Luleå 2010‐03‐18—19 Dnr 10.152‐105
bevilja bidrag till Rotary Internationals ansökan om bidrag till distrikts‐
konferens i Luleå Dnr 10.133‐105
bevilja bidrag till Luleå Kajakklubbs ansökan om bidrag till föreningens
75‐årsjubileum och SM‐tävlingar Dnr 10.39‐105

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐
lägga delegationsbesluten till handlingarna.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

