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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2018-10-15

ON 2018/225

Tjänsteskrivelse
Dnr ON 2018/225
Sammanfattning
Tim Sahlén controller från tekniska avdelningen återkopplar svar på frågor från
föregående sammanträde för kommunala pensionärsrådet den 24 september 2018.
Frågorna gäller parkeringsplatser och tillståndsansökan gällande ramp till fastighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Förslag till beslut
Kommunala pensionärsrådet antecknar informationen.

Anna-Carin Säll
Nämndsamordnare
anna-carin.sall@lillaedet.se
Telefon

Beslutet skickas för kännedom till
Tim Sahlén kontroller tekniska avdelningen
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Datum: 2018-10-12
Dnr
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Svar på frågor ställda på Kommunala pensionärsrådet 24
september 2018

Vem äger parkeringen utanför Folkets hus, hur länge får man stå där och
vad kostar det? Vad händer med bygglovet som finns på fastigheten?
Parkeringen utanför Folkets hus har fastighetsbeteckning Centralen 4 och ägs av Lilla
Edets kommun men arrenderas ut till EdetHus.
Parkering är tillåten i högst tre timmar till en avgift om 3 kronor per timma. Orsaken till
varför platsen är avgiftsbelagd samt eventuella synpunkter på taxenivå bör ställas till
direkt till EdetHus då samhällsbyggnadsförvaltningen inte äger frågan.
Det finns en detaljplan för fastigheten om affärslokaler i bottenplan och bostäder
ovanpå. Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-04 om markanvisning för fastigheten
varför samhällsbyggnadsförvaltningen inom snar framtid kommer att fortsätta planera
för byggnation på fastigheten. I samband med detta ses även närliggande gator och Lilla
Edets busstation över för att säkerställa en bra helhetslösning vad gäller både gång- och
trafikflöden. Parkeringsfrågan kommer att vara en delfaktor att ta hänsyn till vid denna
översyn.
Vem har fattat beslutet om att högsta tillåtna parkeringstid är 1 timma på
parkeringen vid Netto?
Den generella regeln för parkeringar på kommunal mark i Lilla Edet är att högsta
tillåtna sammanhängande parkeringstid är 3 timmar. Då Netto etablerade sig i Lilla Edet
var det ett etableringskrav från ägaren att tiderna på parkeringsplatsen skulle
harmonisera med de tider som gäller utanför alla Nettos butiker i landet, dvs maximalt 1
timma. Kommunen beslutade att gå Netto till mötes och därmed avvika från den
generella parkeringsregeln som gäller i Lilla Edets kommun.

Vilken typ av tillstånd behöver man för att bygga en ramp till lokalen Eden
24?
Att bygga en ramp för tillgänglighet kräver inte bygglov hos kommunen. Däremot är
det bra att tänka på att följa de krav på utformning som finns av ramper vad gäller ex
lutning, vilplan mm. Mer information finns att läsa här:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverketsbyggregler/tillganglighet/ramper/
Om rampen är placerad så att den använder kommunens mark (ex gata/trottoar) krävs
tillstånd, i detta fall från Tekniska avdelningen. Sådant tillstånd sökes genom att fylla i

Lilla Edets kommun
463 80 Lilla Edet

Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Internet:
www.lillaedet.se

Tel: 0520-65 95 00
Fax: 0520-65 74 20
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E-post: kommunen@lillaedet.se
sid 1/2

sid- 2 -

blanketten ”Nyttjande av kommunal mark”. Länk bifogas till den plats på kommunens
webbplats där blankett finns:
http://lillaedet.se/trafikinfrastruktur/trafikochgator/gravaschaktatillstand.255.html
Blanketten fylls i och skickas till den adress som står på blanketten. Det går också bra
att lämna blanketten hos medborgarservice i kommunhuset, Järnvägsgatan 12.

Med vänliga hälsningar
Tim Sahlén
Verksamhetscontroller
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lilla Edets kommun
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2018-10-15

ON 2018/153

Information till Kommunala pensionärsrådet om samverkan vid
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Dnr ON 2018/153
Sammanfattning
Maria Ljungberg medicinskt ansvarig sjuksköterska ger kommunala pensionärsrådet
information om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Förslag till beslut
Kommunala pensionärsrådet antecknar informationen.

Anna-Carin Säll
Nämndsamordnare
anna-carin.sall@lillaedet.se
Telefon
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2018-10-15

Dkod Dnr

Äldreguiden - Vad anser de äldre om äldreomsorgen i Lilla
Edets kommun
Dnr Dkod Dnr
Sammanfattning
Yvonne Gunnarsson Nord verksamhetschef för vård och omsorg informerar om
Äldreguiden – Vad anser de äldre om äldreomsorgen i Lilla Edets kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Förslag till beslut
Kommunala pensionärsrådet antecknar informationen.

Yvonne Gunnarsson-Nord
Verksamhetschef
yvonne.gunnarssonNord@lillaedet.se
Telefon
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