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Tid: måndag 9 december 2019 kl. 10:00
Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet
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Datum

Dnr

Dpl

20191127
socialförvaltningen

Sammanträdesdagar 2020 för kommunala pensionärsrådet
(KPR)
Beredning

KPR

13.00-14.00

13-15

17 feb

2 mars

11 maj

25 maj

14 september

28 september

23 november

7 december

Kommunstyrelsen - Kommunalt pensionärsråd möteslokaler:
Sammanträdeslokaler:
Kommunalt pensionärsråd – Östra Roten
Beredning – Ceres

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
Besökadress: | Tfn 0520-65 95 00 | Fax:
E-post: individnamnden@lillaedet.se | www.lillaedet.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2019-11-25

Dkod Dnr

Skriftlig information
Dnr Dkod
Parkering Lödöse
Parkeringen utanför museet i Lödöse har sedan en tid tillbaka fått en skylt om att
parkeringsskiva med tidsbegränsning 4 timmar gäller. Detta har enligt uppgift införts på
grund av att flera boende i området ställde sig på parkeringen och gjorde att besökare
till museet inte fick plats. Då alla inte har uppmärksammat förändringen med skylten för
parkeringsskiva har det lett till att flera personer fått parkeringsböter.
Parkeringen tillhör Edethus men förvaltningen har fått information om att Lilla Edets
kommun har stått som avsändare på lapparna. Förvaltningen har därför varit i kontakt
med Edethus Raimo Proos som har uppgett att avsändare ska ändras till Edethus snarast.
Riktlinjer för tillgänglighet Lilla Edets kommun
Ett tillgängligt samhälle är en förutsättning för att alla människor, oavsett vilka och hur
stora funktionsnedsättningar de har, ska bli fullt delaktiga. För att förbättra
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning arbetar Lilla Edets kommun
enligt Boverkets bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder och den som upptäcker ett
enkelt avhjälpt hinder kan anmäla detta till Lilla Edets kommuns medborgarservice. Det
är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att ta bort ett enkelt avhjälpt hinder.
Nu finns det även en mobilapp och webbtjänst vid namn Wheelmap som visar på en
karta var rullstolar kan ta sig fram i olika städer. Användare av kartan kan tillsammans
samla information om platser/lokaler som är tillgänglighetsanpassade för
funktionshindrade och barnvagnar. Informationen kan sedan användas av
kommuninvånare och besökare med enkla hjälpmedel (mobiltelefon). Kommunen tar
inget ansvar för innehållet i tjänsten. Mer information finns på Boverkets webbplats och
www.lillaedet.se
Reglemente för KPR
Vid införandet av nuvarande reglemente sades det att en utvärdering av reglementet
skulle göras efter 1 år. Frågan har diskuterats under kommunala pensionärsrådets
beredning. Beredningen kom överens om att låta reglementet vara oförändrat även
under 2020 och att under slutet av 2020 åter utvärdera reglementet.
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Information om AMA arbetscentrum
Arbetsmarknadsavdelningens politiska uppdrag är att i nära samarbete med olika
myndigheter och andra aktörer verka för ökad sysselsättning, utbildning, förbättrad
integration, minskad arbetslöshet och minskat bidragsberoende bland Lilla Edets
kommuns invånare. Avdelningen ska stärka, stödja och motivera den enskilda till arbete
utifrån den enskildes och marknadens behov. Detta sker bland annat genom
praktik/arbetsträning i verksamheter på arbetscentrum. Arbetscentrum tar emot personer
från framförallt individ och familjeomsorgen-stöd och försörjning och
arbetsförmedlingen.
De verksamheter arbetscentrum erbjuder är:
-

AMA Servicetjänst som erbjuder pensionärer i Lilla Edet hjälp med arbeten
både inomhus och utomhus. Arbeten utomhus är bland annat gräsklippning,
lövkrattning, beskära buskar och klippa häckar, snöskottning och
fönsterputsning. Arbetet som görs utomhus samt fönsterputs (både ute och inne)
är avgiftsbelagt medan inomhusarbetet är kostnadsfritt, se broschyr för 2020.
OBS nya priser from 2020-01-01.

-

Skogslaget som på uppdrag från andra förvaltningar i kommunen, bland annat
röjer sly och fäller träd på kommunens mark samt vedhantering.

-

Växthuset Ström grön rehab, där det odlas grönsaker och blommor och det
byggs upp en grön miljö som är rehabiliterande. Grönsakerna går exempelvis
till caféservice och överskottet går till försäljning till anställda i kommunen.

-

Interna transporter som sköter kommunens bilar, kör dem till service och
verkstad när det behövs samt däckverkstad för däckbyte vår och höst.

-

Caféservice- som sköter om kommunens lunchrum, bakar bröd och kakor, gör i
ordning beställningar på kaffe, kaka eller smörgåsar till möten i kommunhuset.
Tvättar även biståndsbedömd tvätt för hemtjänsten i Lilla Edet och Ström.

-

Vaktmästeriet - vaktmästare och hjälpmedelstekniker som lagar hjälpmedel för
kommunrehab, servar kommunhus, kör mattransporter till socialförvaltningens
boenden, servar boenden inom socialtjänst med exempelvis reparationer som ej
är fastighetsskötarens ansvar. Är även behjälpliga med flytt inom kommunhuset,
socialtjänsten och IFO.

Julia Färjhage (C)
Kommunalråd
julia.farjhage@lillaedet.se
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Inkomna skrivelser och rapporter
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser

Kommunstyrelsens protokoll 191021 § 136 – sammanträdesdagar 2020

Förslag till beslut
Kommunala penisionärsrådet antecknar informationen
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Kommunfullmäktige protokoll 2019-10-21
§ 136
Sammanträdesdagar 2020
Dnr KS 2019/325
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt tider då nämnderna
senast ska fastställa sina ekonomiska dokument. Hänsyn är i möjligaste mån tagen till
lovveckor i Lilla Edets kommun samt regionfullmäktiges och förbundsfullmäktiges
sammanträden.
KSAU
Kl 8.30
(Tisdagar)
December 2019
28/1 (FHU)
10/3
7/4 (FHU)
19/5
11/8
22/9 (FHU)
3/11
15/12 (FHU)

KS
Kl 9.00
(Tisdagar)
7/1
11/2
24/3
21/4
2/6
25/8
6/10
17/11
Januari 2021

KF
Kl 18.00
(Måndagar)
20/1
24/2
6/4
4/5
15/6
7/9
19/10
30/11

Sista dag för nämnderna att fatta beslut om:
Årsrapport 2019
6 mars
Tertialrapport 1
29 maj
Taxor och avgifter
28 augusti
Tertialrapport 2
2 oktober
Mål- och resursplan
13 november
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-09 § 180
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-24 § 117
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2019-09-03
Sammanträdesplan för samtliga nämnder/utskott i kommunen.
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer ovanstående sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2020.
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Kommunfullmäktige protokoll 2019-10-21
2. Kommunfullmäktige fastställer sista dag för nämnderna att fatta beslut om taxor
och avgifter till 24 april.
3. Kommunfullmäktige i övrigt fastställer ovanstående dagar då nämnderna senast
ska fatta beslut om de ekonomiska dokumenten.

Beslutet expedieras till
Maria Olegård, administrativ chef
Jörgen Karlsson, ekonomichef
Samtliga nämnder
Emma Zetterström, nämndsamordnare
Ingela Flodin, nämndsamordnare
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