Ilmoitusasiat
KH 17.05.2021 § 157
Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi seuraavat ilmoitusluonteiset asiat:
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen
kokouksen 29.4.2021 pöytäkirja
- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen
kokouksen 27.4.2021 pöytäkirja
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 30.4.2021 myöntänyt
kaupungille nuorten työpajatoimintaan vuosille 2021-2022
valtionavustusta 60 000 euroa mutta kuitenkin enintään 75%
kustannuksista, dnro 230/02.05.01.00/2020.
- Hämeen liiton maakuntavaltuuston 26.4.2021 kokouksen pöytäkirja
- Opetushallitus hylkäsi 4.5.2021 kaupungin Uusia tuulia toisen
asteen opettajille -hanketta varten tekemän avustuhakemuksen,
dnro 136/02.05.01.00/2021.
- Opetus- ja kulttuuriministeriö hylkäsi 7.5.2021 kaupungin
valtionavustushakemuksen, joka koski Älä tule paha digi, tule hyvä
digi! -hanketta. Kohteena oli pedagogian kehittäminen pienten lasten
digitaalisten taitojen tukemisessa, dnro 180/02.05.01.00/2021.
- Etelä-Suomen aluehallintoviraston antama tartuntatautilain 58 ja
58d § n mukainen päätös 22.4.2021 viraston toimialueelle kieltää yli
10 henkilön sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja
yleiset kokoukset ja määrää asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen
tilojen käytön edellytykset. Määräys on voimassa ajalla 1.5. –
16.5.2021, dnro 265/09.06.01/2020.
- Etelä-Suomen aluehallintoviraston 7.5.2021 antama
tartuntatautilain 58 ja 58d § n mukainen päätös. Määräys on
voimassa 17.5.-31.5.2021, dnro 265/09.06.01/2020.
- Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 10.5.2021 epidemiavaiheisiin
perustuvista suosituksista ja rajoituksista epidemian leviämisen
estämiseksi, dnro 265/09.06.01/2020.
- Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 26.4.2021 kaupungille
valtionosuutta opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin
vuodelle 2021, dnro 646/02.05.01.00/2020.
- kaupungin valmiusjohtoryhmän kokouksien 7.5.2021 ja 12.5.2021
tilannekatsausmuistiot

- johtoryhmän kokouksien 26.4.2021 ja 3.5.2021 muistiot
- Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi on pyytänyt vuosilomaa
myönnettäväksi seuraavasti: 14.-20.6.2021, 12.7.-3.8.2021, 11.17.10.2021, 27.-31.12.2021 ja 21.-27.2.2022. Kyseessä on yhteensä
37 vuosilomapäivää.
Kokousasiakirjat ovat nähtävinä sähköisessä kokousjärjestelmässä
(CM).
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

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.

Esityksen tekijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus myöntää kaupunginjohtaja Jari Kesäniemelle
vuosilomaa seuraaville ajanjaksoille 14.-20.6.2021, 12.7.-3.8.2021,
11.-17.10.2021, 27.-31.12.2021 ja 21.-27.2.2022.

Käsittely

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi oli asianosaisena esteellisenä
poissa kokouksesta vuosilomansa myöntämisen käsittelyn ajan.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ja puheenjohtajan
ehdotukset.

