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Ympla 27.01.2021 § 5
Valmistelija: Tekninen johtaja Anu Muurimäki

Ympäristölautakunnan alaisina viranhaltijoina, joilla on hallintosäännön mukaista ratkaisuvaltaa, toimivat johtava rakennustarkastaja ja
rakennustarkastaja. Johtava rakennustarkastaja on irtisanoutunut
13.2.2021 alkaen. Tekninen johtaja on 25.1.2021 muuttanut johtavan
rakennustarkastajan virkanimikkeen rakennustarkastajan viraksi.
Hallintosäännön 46 §:n mukaan palvelukeskusten päälliköt päättävät
kustannusneutraaleista nimikemuutoksista päättäminen. Virka muutetaan rakennustarkastajan viraksi 1.4.2021 alkaen.
Tekninen johtaja: Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle / -valtuustolle, että hallintosääntöön tehdään seuraavat muutokset:
1. hallintosäännön liitteen 5 ympäristöosaston viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa muutetaan siten, että kohdan a) osalta ratkaisuvaltaa muutetaan rakennustarkastajan ratkaisuvallaksi ja kohta b) poistetaan
tarpeettomana.
2. hallintosäännön liitteeseen 4 muutetaan rakennusvalvonnan ja
ympäristönsuojelun vastuualueen esimieheksi ympäristöinsinööri.
3. hallintosäännön kohtaan 39 §/ teknisen keskuksen henkilöstön
valinnat kohtaa muutetaan siten, että ympäristölautakunta valitsee
ympäristöinsinöörin.
Lautakunta: Hyväksyi esityksen.
Ympäristöinsinööri Mirva Korpi poistui kokoushuoneesta tämän
pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Lisätietoja: tekninen johtaja Anu Muurimäki puh. 044 438 4600

Kh 01.02.2021 § 21
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö,

jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista,
jotka kuntalain 90 §:ssä luetellaan.
Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan
hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.
Tällä hallintosäännön päivityskierroksella päivitetään ympäristöosaston viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa sekä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuualueen esimiestä koskeva osio. Lisäksi hallintosääntöön on päivitetty Vanhan Paukun liiketilojen vuokrauksesta johtuva tilintarkastajan edellyttämä muutos kulttuuripäällikön toimivaltaan liittyen.
Kulttuuripäällikön lausunto on kaupunginhallituksen kokouksen
1.2.2021 §:n 20 liitteenä.
Luonnos Lapuan kaupungin hallintosäännöksi on oheismateriaalina.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy muutokset Lapuan kaupungin hallintosääntöön.
Päätös:
Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa.
Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan
ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003
Kv 08.03.2021 § 8
Kulttuuripäällikön lausunto liitteenä.
Lapuan kaupungin hallintosääntö liitteenä.
Luonnos / Lapuan kaupungin hallintosääntö / päivitykset, sisältää
kommentit oheismateriaalina.
Valtuusto:
Valtuusto päätti palauttaa asian valmisteluun liitteen 3 I-kohdan
(kulttuuripäällikön toimivalta) osalta. Muilta osin valtuusto hyväksyi
kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

