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Ilmoitusasioita
KH 07.10.2019 § 243
Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi seuraavat ilmoitusluonteiset asiat:
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 3.10.2019 päättänyt muuttaa
Envor Recycling Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräystä. Dnro 73/11.01.00/2015
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallituksen kokouksen
30.9.2019 esityslista
- Ympäristölupalautakunnan kokouksen 24.9.2019 pöytäkirja
- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen kokousten 24.9.2019 pöytäkirjat
- Maakuntahallituksen kokouskutsu 7.10.2019
- Sisäilmatyöryhmän kokouksen 26.9.2019 muistio
- Hyvinvointivaliokunnan kokouksen 26.9.2019 muistio
- Johtoryhmän kokouksen 16.9.2019 muistio
Viranhaltijapäätökset ajalta 26.9. - 2.10.2019 ovat nähtävinä sähköisessä kokousjärjestelmässä (CM).
Asiakirjat ovat nähtävinä keskushallinnossa ja kokouksessa.
(SH)
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus
1. merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi
2. toteaa, ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi
3. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.
Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa muuttaman ehdotuksen
mukaisesti kaupunginhallitus siirsi tämän asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

KH 21.10.2019 § 255
Lisäksi kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi seuraavat ilmoitusluonteiset asiat:
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 30.9.2019 pöytäkirja
- Hämeen liiton maakuntahallituksen kokouksen 7.10.2019 pöytäkirja
- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 25.9.2019 pöytäkirja
- Sivistysjohtaja päätti 19.6.2017 täyttää peruskoulun musiikin lehtorin viran. Virkaan valitsematta jäänyt hakija teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle. Lautakunta päätti
hylätä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen tehnyt hakija valitti
lautakunnan päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi valitusta koskeneen päätöksensä 10.10.2019. Hallinto-oikeus kumosi sivistysjohtajan ja lautakunnan päätökset. Samalla
hallinto-oikeus palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.
Hallinto-oikeus arvioi asian valmistelun olleen puutteellista ja valintapäätöksen syntyneen virheellisessä järjestyksessä. Kaupunginhallituksella olisi kuntalain mukaisesti kaupungin etua valvovana viranomaisena mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sitä ei ole nähty aiheelliseksi. Hallintosäännön nojalla sivistys- ja tulevaisuuslautakunta edustaa kaupunkia
ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.
Lautakunnallakin on asiassa oma valitusoikeus. Hallinto-oikeuden
päätös on nähtävänä kokouksessa. Dnro 153/01.01.01/2017
- Uuden sukupolven organisaatiot -verkostoprojektin teemaseminaari
järjestetään keskiviikkona 27.11.2019 Kuntatalolla, Helsingissä. Teemana on Kuntajohtaminen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden
yhteistyönä.
Viranhaltijapäätökset ajalta 3. - 16.10.2019 ja muut asiakirjat ovat
nähtävinä sähköisessä kokousjärjestelmässä (CM).
(SH)
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus
1. merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi
2. toteaa, ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi

3. hyväksyy osaltaan kaupungin tyytyvän Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen ja muiden viranomaisten päätöksiin.
Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa muuttaman ehdotuksen
mukaisesti kaupunginhallitus päätti tyytyä Etelä- Suomen aluehallintoviraston tekemään Envor Recycling Oy:n ympäristölupapäätökseen
ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden antamaan päätökseen merkitä
ympäristölupalautakunnan kokouksen 24.9.2019 pöytäkirjan tiedoksi
sekä muilta osin siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

