FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

D A G S O R D E N
for
ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE den 13. april 1993 kl. 10.00.

93.

Det sociale udvalg fremsender sag
vedrørende justering af budget 1993
og ansøger om tillægsbevilling på
4.244.000 kr., specificeret således:
Formål
Hjemmehjælpere
Tilsynsførende
Interesseorganisationer
Bofællesskab Vangedevej
Hjemmesygeplejersker
Sygeplejeartikler
Leasing af biler

Beløb
2.390.000
172.000
300.000
900.000
400.000
56.000
26.000

I alt

4.244.000

94.

Det sociale udvalg ansøger om bevil
ling af 177.200 kr. til nedrivning af
ejendommen Lundevej 48, finansieret
af konto
ældrecenterfor
mål .

95.

Det sociale udvalg fremsender beslut
ningsoplæg vedrørende udbygning af
aktiviteterne på ældreområdet.
De samlede udgifter er anslået til
84.184.000 kr.

forsættes
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Heraf påregnes 29.480.000 mio kr.
finansieret via den almindelige låne
adgang til ældreboliger, medens
54.700.000 mio. kr. med dispensation
fra Indenrigsministeriet søges låne
finansieret til grundkapital og ser
vicecentre via de på Finansloven af
satte lånepuljer efter forudgående
ansøgning til - og dispensationstil
sagn fra - Indenrigsministeriet.
En budgetramme over tid udviser føl
gende forventninger til udgifter, som
skal afholdes:
1993
Tolleruphøj
Færgeparken

4.840.000
9.285.000

14.125.000

1994
Tolleruphøj
Færgeparken

20.090.000
16.600.000

36.690.000

1995
Tolleruphøj

33.365.000

Ialt

84.180.000

Som det sociale udvalgs repræsentan
ter i byggeudvalget er valgt

96.

Det sociale udvalg ansøger om bevil
ling på 55.000 kr. til aktiviteter i
forbindelse med Tolleruphøjs 25 års
jubilæum den 3. august 1993.

97.

Det sociale udvalg fremsender sag
vedrørende boligplacering af en
statsløs, palæstinensisk familie på 2
voksne og 4 børn, der er boligløse
med udgangen af april måned 1993.
Det fremgår af sagen, at familien er
omfattet af bestemmelserne i lov om
social bistand § 31, der forpligter
byrådet til at anvise en bolig.
Udvalget har den 6. april 1993 truf
fet følgende beslutning:
"Udvalget erkender forpligtelsen
til en varig boligplacering og ind
stiller på den baggrund til byrådet
enten at gøre brug af mulighederne
for at råde over et antal lejlig
heder i den almennyttige boligmasse
eller at der erhverves et passende
hus.
Af hensyn til sagens presserende
karakter ønskes byrådets stilling
tagen i byrådets møde den 13. april
1993."
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