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Vuoden 2020 arviointikertomus / kaupungin yleishallinnon ja lautakuntien selvitykset
540/02.02.02/2020
Tarkla 04.05.2021 § 28
Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava
valtuustoon päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat
asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan
suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan valtuustolle osoitetussa
arviointikertomuksessa.
Puheenjohtaja:
Tarkastuslautakunta esittää vuoden 2020 arviointikertomuksen
valtuuston käsiteltäväksi.
Päätös:
Tarkastuslautakunta päätti, että arviointikertomusta ei erikseen
allekirjoiteta.
Tarkastuslautakunta päätti esittää arviointikertomuksen valtuuston
käsiteltäväksi.
Kv 17.05.2021 § 3
Lapuan kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta
2020 liitteenä.
Valtuusto:
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kari Nirha sekä jäsenet Jukka
Tauriainen, Nina Aila ja Hanna Holtinkoski esittelivät vuoden 2020
arviointikertomuksen.
Keskustelun jälkeen kaupunginvaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedokseen.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Kh 06.09.2021 § 8
Valmistelija: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000

Tarkastuslautakunta on esittänyt vuoden 2020 arviointikertomuksen,
johon lautakunnat ja yleishallinto ovat antaneet omat selvityksensä.
Kaupunginhallitus käsittelee vastaukset kokouksessaan, tuottaa
vastauksista yhteenvedon tarkastuslautakunnalle ja seuraa
toimenpiteiden kehitystä.
Vuoden 2020 arviointikertomuksen yleishallinnon ja lautakuntien
selvitykset, jotka kaupunginhallitus käy läpi ja ottaa kantaa
vastauksiin omalta osaltaan, on liitteenä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
1.

Kaupunginhallitus hyväksyy selvitykset ja ottaa kantaa
vastauksiin omalta osaltaan.

2.

Kaupunginhallitus esittää yhteenvedon tarkastuslautakunnalle.

Päätös
Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan
ehdotuksen.
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000

Tarkla 07.09.2021 § 46
Lapuan kaupungin hallintokuntien vastaukset vuoden 2020
arviointikertomukseen ovat liitteenä.
Puheenjohtaja:
Tarkastuslautakunta käy läpi hallintokuntien vastaukset ja esittää ne
tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:
Valtuuston olisi syytä seurata valmiussuunnitelman etenemistä,
täytäntöönpanoa, avainhenkilöiden perehdyttämistä ja johtamisen
harjoittelua.
Tarkastuslautakunta olisi odottanut kaupunginhallituksen ottavan
selkeämmin kantaa siihen, miten maksuvalmiutta seurataan.

Valtuuston olisi syytä seurata kouluväkivallan ja koulukiusaamisen
ehkäisyyn liittyvien suunnitellujen toimenpiteiden toteutumista.
Kv 13.09.2021 § 4
Lapuan kaupungin hallintokuntien vastaukset vuoden 2020
arviointikertomukseen ovat liitteenä.
Valtuusto:
Kaupunginvaltuusto merkitsi hallintokuntien vuoden 2020 selvitykset
valtuustolle tiedoksi.
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000

