Beslutsparagraf

Ärende

Ej verkställda fullmäktigebeslut

Ansvar för
verkställighet

Ärendets handläggning

2011-1128 § 156

KS0009/11 Förslag till ny
trafikplan och hastighetsplan

Ekonomisk redovisning av medfinansieringen
av åtgärder på vägföreningsvägar.

Samhällsbyggnadsnämnden

2014-0428 § 52

KS02018/13 Motion om
skolgård

Skapande av skolgård för Da Vinci – skolan

Utbildningsnämnden

2014-0616 § 74

KS0053/13 Motion om att
minska lärarnas
administrativa arbetsbörda.

Införa arbetsmodellen Prio med syftet att
minska lärarnas administrativa
arbetsuppgifter.

Utbildningsnämnden

Förslag till ny trafikplan planeras att
hanteras behandlades av
kommunstyrelsens arbetsutskott 201610-19 men skickades ej vidare till
kommunstyrelsens för fortsatt politisk
hantering.
Ny behovsanalys för Ale Kulturrum och
Da Vinciskolan är framtagen och
inlämnad. Förstudie pågår och beräknas
avslutat i slutet på januari. I projektet
ingår en översyn av skolgården.
Plattläggning, placering av cafémöbler
på utegård, avskärning av biltrafik och
uppsättning av basketkorg har gjorts
under året.
Ingen återrapportering har skett.

2014-0901 § 93

KS0022/13 Förslag till ny
politisk organisation från
2015

Ändring av reglementen till följd av att alla
råd hamnat under kommunstyrelsen samt
utredning av deras framtida funktion.

Kommunstyrelsen

Ej genomfört.

2015-0427 § 62

KS. 2015.193 Svar på motion
från Da Vinciskolan om en
fungerande skolgård

Uppdrag att skapa en fungerande skolgård för
Da Vinciskolan.

Utbildningsnämnden

Ny behovsanalys för Ale Kulturrum och
Da Vinciskolan är framtagen och
inlämnad. Förstudie pågår och beräknas
avslutat i slutet på januari. I projektet
ingår en översyn av skolgården.

Plattläggning, placering av cafémöbler
på utegård, avskärning av biltrafik och
uppsättning av basketkorg har gjorts
under året.
Ingen återrapportering har skett.

2015-0525 § 69

KS. 2014.186 Svar på motion
angående papperskorgar och
nedskräpning i Alafors

Uppdrag att Ale kommun tillsammans med
Västtrafik utreder möjligheterna att öka
antalet papperskorgar i anslutning till
busshållsplatserna i Alafors.

Samhällsbyggnadsnämnden

2015-1026 § 158

KS.2015.282 Utveckla Ale –
Två huvudorter i Ale
kommun

Kommunstyrelsen

Arbete pågår.

2016-0620 § 119

KS. 2015.348 Svar på motion
från Bohusskolan om
bibliotekets öppettider
KS.2015.345 Svar på motion
från Bohusskolan om
reparation av skaterampen i
Bohus
KS. 2015.347 Svar på motion
från Bohusskolan om
mopedställ vid skolan
KS. Svar på motion från
Aroseniusskolan om
bås/draperier i kommunens
idrottshallar

Utarbeta förslag till kommunhus i Nödinge.
Redovisa ekonomiska konsekvenser inklusive
effekterna av att kommunhuset i Alafors
avvecklas.
Utöka bibliotekets öppettider på Bohusskolan.

Utbildningsnämnden

Ingen återrapportering har skett.

Åtgärdande av sprickor i Bohusskolans
skateramp.

Kultur- och
fritidsnämnden

Sprickorna har felanmälts.

En större och säkrare mopedparkering med ett
ställ för att låsa mopederna.

Utbildningsnämnden

Beställning har gjorts till
fastighetsavdelningen.

Motionen föreslår att kommunen bygger bås
eller sätter upp draperier i idrottshallarnas
duschar där det saknas.

Kultur- och
fritidsnämnden

Garanterad lånedator i samband med att
elevens ordinarie dator går sönder.

Utbildningsnämnden

Nämndsekreterare Iva Rodrigues
Fernandes rapporterar 2016-08-03 att
en temporär lösning beträffande
avskärmade duschar i Älvängens
Kulturhus har skapats i väntan på en
planerad upprustning av idrottshallen.
Ingen återrapportering har skett.

2016-0620 § 126

2016-0620 § 128
2016-0620 § 130

2016-0620 § 131

KS.2015.322 Svar på motion
från Da Vinciskolan om
bristfällig IT –support.

2016-1010 § 179

Svar på motion från Mikael
Berglund (M) om
medborgarbudget

Utredning om hur det går att arbeta med
medborgarbudget och kostnader för detta.

Bilaga till tjänsteutlåtande 2017 års rapportering av ej verkställda fullmäktigebeslut.

Kommunstyrelsen

Arbetet har påbörjats.

