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Utbildningsnämnden

Remiss gällande lokala ordningsföreskrifter i Ale kommun
Nämnden har mottagit förslag till nya lokala ordningsföreskrifter på remiss från
samhällsbyggnadsnämnden. Syftet med de lokala ordningsföreskrifterna är att upprätthålla ordning
och reda på alla allmänna och offentliga platser. Detta för att skydda rätten för allmänheten att
nyttja de allmänna och offentliga platserna och att de används på det sätt som avsetts.
Sektorn har sett över förslaget och har ingenting att erinra mot förändringarna. Sektorn föreslår att
nämnden ställer sig bakom remissförslag för nya lokala ordningsföreskrifter i sin helhet.
Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden ställer sig bakom remissförslag för nya lokala ordningsföreskrifter.

Torbjörn Jordansson
Tf Sektorchef
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Tjänsteutlåtande, 2017-08-22
Remissbrev
Sammanfattning av förslag till förändringar
Remissförslag Lokala ordningsföreskrifter
Bilagor till de lokala ordningsföreskrifterna
Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-04 § 63 Revidering av Ale kommuns lokala
ordningsföreskrifter
Tidigare ordningsföreskrifter
Tidigare Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Samhällsbyggnadsnämnden
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Bakgrund
Syftet med de lokala ordningsföreskrifterna är att upprätthålla ordning och reda på alla allmänna
och offentliga platser. Detta för att skydda rätten för allmänheten att nyttja de allmänna och
offentliga platserna och att de används på det sätt som avsetts.
Initieringen av revideringen är främst av att det har inkommit två olika motioner om att införa
restriktioner för användande av fyrverkerier. I samband med det påbörjades arbetet med att
revidera de lokala ordningsföreskrifterna. De lokala ordningsföreskrifterna togs fram 1995 och har
reviderats i små delar under 2000-talet. I arbetet med revideringen har förvaltningen gått igenom
hela texten och alla kartor som var ålderdomliga och vissa fall inaktuella.
Revidering av lokala ordningsföreskrifter
Förändringarna i de lokala ordningsföreskrifterna beskrivs kortfattat i bilagan "Sammanfattning av
förslag till förändringar". Sektorn har sett över förslaget och har inget att erinra mot innehållet. De
föreslagna förändringarna bedöms ändamålsenliga.
Sektorns bedömning
Sektorn föreslår att nämnden ställer sig bakom remissförslag för nya lokala ordningsföreskrifter i
sin helhet.
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