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Kommunfullmäktige
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89

181

Arbets‐ och personalutskottet
aprilks18

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

2011‐03‐14

§ 45‐46, 51‐52, 55

Arbets‐ och personalutskottet

2011‐03‐28

§ 58‐59, 65‐66, 69

Plan‐ och tillväxtutskottet

2011‐03‐21

§ 36, 39

Stadsbyggnadschefen/bostadsanpassningshandläggaren – avser beslut om
bostadsanpassningsbidrag 2011‐02‐01—28.
Stadsbyggnadschefen – avser besluta om anställningar inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde under februari månad 2011.
Chefen för arbetsmarknadsförvaltningen – avser besluta om anställning inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde under februari 2011.
Kommunstyrelsens ordförande – avser besluta om
‐

bidrag till Luleå‐ och Råneå begravningsbyrå, ansökan om bidrag till
förbundskongress i Luleå den 6‐8 maj 2011, Dnr 2011/209‐105.

‐

bidrag till Kommunförbundet Norrbotten, ansökan om bidrag till lunch
i samband med förbundsfullmäktige möte den 17 mars i Luleå, Dnr
2011/210‐105.
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Utdragsbestyrkande
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‐

Lenita Ericson (S) får delta i dialogseminarium om ungdoms‐
arbetslösheten den 30 mars 2011 på Kulturens Hus i Luleå.

‐

Lenita Ericson (S) får delta i konferens, Hållbara Norrbotten – från
ambition till förändring den 12‐13 april 2011 på hotell Nordkalotten i
Luleå.

‐

Lenita Ericson (S) får delta i utbildning i Storytelling den 4 april och den
12 maj 2011 i Luleå.

‐

Bertil Bartholdsson (V) får delta på samverkansmöte kommuner och
landsting den 24 mars 2011 på Sunderby folkhögskola i Luleå.

‐

Bertil Bartholdsson (V) får delta i möte den 19 april 2011 angående ny
kollektivtrafiklag på Nordkalottens konferenscentrum i Luleå.

‐

Erland Nilsson (LBPO) får delta i utbildning i Storytelling den 4 april
och den 12 maj 2011 i Luleå.

-

Erland Nilsson (LBPO) får delta på samverkansmöte kommuner och
landsting den 24 mars 2011 på Sunderby folkhögskola.

‐

Carola Lidén (C) får delta på EuropaForum Norra Sverige XV den
31 mars‐1 april i Lycksele.

‐

Anita Geijer (S) får delta i idékonferensen den 5‐6 september 2011 i
Stockholm.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
lägga delegationsbesluten till handlingarna.
_____
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