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Sektor utbildning, kultur och fritid
Diarienummer: KFN.2017.25
Datum: 2017-08-22
Planeringssekreterare Meliha Hadzinumanbegovic
E-post: meliha.hadzinumanbegovic@ale.se
Kultur-och fritidsnämnden

Svar på remiss om lokala ordningsföreskrifter
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 kultur-och fritidsnämnden
Kultur-och fritidsnämnden ställer sig bakom remissförslag för nya lokala ordningsföreskrifter.

Torbjörn Jordansson
Tf Sektorchef
Beslutsunderlag










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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Bakgrund
(Beskriv ärendets innehåll)
Samråd/samverkan
(Beskriv vilka i tjänstemannaorganisationen utöver den egna organisationen som har medverkat
och deras synpunkter. Samråd ska inhämtas från sektor KS och andra berörda sektorer. Om
ärendet ska vidare till KS/KF ska alltid tjänsteutlåtandet innehålla samråd med berörda avdelningar
i sektor KS, samrådet ska ske inför nämndbeslutet.
Redogör för eventuell facklig behandling.)
Remissyttrande
(Ange datum, paragraf, innehåll och beslut från nämnd)
Ekonomisk bedömning/konsekvens
(Här redogör du för en total kostnads-/intäktsbedömning.)
Barnperspektivet
(Utgå från FN:s barnkonvention)
Miljöperspektivet
(Utgå från kommunens miljömål)
Funktionshinderperspektivet
(Utgå från kommunens funktionshinderplan "Ale för alla")
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
(Utgå från olika typer av dokument som ex säkerhetspolicyn, informationseäkerhetspolicyn, m.fl.)
Ärendets kommunikationsbehov
(Vilka som berörs av beslutet och på vilket sätt man ska kommunicera)
Sektorns bedömning
(Beskriv sektorns bedömning)
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