Beslutsparagraf
2010-0830 § 112

Ärende

Ej verkställda fullmäktigebeslut

KS0057/10 Motion från Willy
Kölborg (S), Göran Karlsson
(V) och Torbjörn Köre (MP)
om förbättrad sopsortering i
Ale
KS0260/10 Motion från Peter
Rosengren och Minna
Ljungberg (MP) om projekt
för mångfald, ökad integration och mot främlingsfientlighet
KS0009/11 Förslag till ny
trafikplan och hastighetsplan

Förutsättningarna för ett nytt
sopsorteringssystem utreds.

2012-0528 § 79

2012-1029 142

2011-0829 § 104

2011-1128 § 156

Ansvar för
verkställighet
Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendets handläggning

Startar ett projekt för mångfald, ökad
integration och mot främlingsfientlighet m.m.

Kommunstyrelsen

En styrgrupp för projektet har inte
skapats. Vid detta rapporteringstillfälle
har ingen ytterligare information
rapporterats sedan den senaste
informationen.

Ekonomisk redovisning av medfinansieringen
av åtgärder på vägföreningsvägar.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ny trafikplan kommer att tas fram under
året. Dessa frågor kommer då också att
belysas.

KS0068/12 Vision 2025

Verkställighet av handlingsplan

Kommunstyrelsen

Handlingsplan har tagits fram men fokus
ligger idag på att ta fram ett styrsystem
med syftet att uppfylla visionen. Vid detta
rapporteringstillfälle har ingen ytterligare
information rapporterats sedan den
senaste rapporteringen.

KS0166/12 VA – taxa 2013

Framtagande av ett långsiktigt strategiskt Samhällsbyggnadsdokument.
nämnden.

Arbete med ny avfallsplan pågår där
dessa frågor tas omhand.
Renhållningsordning (där avfallshantering
ingår) antogs av KF 2015-06-15 § 99.

En ny VA – strategi har tagits fram och
planeras behandlas av fullmäktige på
mötet den 30 november 2016.

2012-1217 § 195

KS0137/12 Begäran från
demokratiberedningen om
uppdrag att utveckla den
digitala arbetsplatsen för
politiker i Ale kommun.
KS0177/12 Boendeutredning
– Behov av boendeplatser i
äldreomsorgen

Ansvar för införande och utveckling av digitala
handlingar hos nämnder/styrelse/fullmäktige
samt ansvar för implementering och
utveckling av den digitala arbetsplatsen.

Demokratiberedningen

I dagsläget pågår en generell översyn av
den digitala arbetsplatsen. Demokratiberedningen avvaktar med sitt uppdrag
fram till dess att översynen är klar.

Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att
planera ett nytt särskilt boende i Älvängen.
Detta arbete ska påbörjas år 2014.

Samhällsbyggnadsn
ämnden

Arbetet pågår och planeras vara färdigt
under andra halvåret 2017.

2013-1111 § 181

KS0146/12 Drogpolitiskt
program för Ale kommun

Ärendet återremitteras med motiveringen att
en konsekvensanalys måste tas fram gällande
ett totalförbud mot alkoholförtäring i
kommunens lokaler.

Kommunstyrelsen
(omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden).

Programmet som avsåg föregående
mandatperiod, har upphört att gälla.

2013-1111 § 183

KS0015/13 Hemställan om
yttrande från Alebyggen
rörande försäljning av
Alebyggens äldreboenden.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att tillsammans med Rikshem
genomföra en utredning med intentionen att
bilda ett gemensamt ägt bolag för kommunala
fastigheter. Kommunfullmäktige uppdrar åt
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att
tillsammans med Rikshem utreda möjligheten
att etablera Trygghetsboende i Ale kommun.

Kommunstyrelsen
och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.

Samverkan mellan omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden pågår
gällande ett trygghetsboende.

2013-1125 § 201

KS012709 Motion från
Johnny Sundling (V) och
Peter Rosengren (MP) om att
göra Ale kommun till en
Fairtrade City

Gör Ale kommun till en Fairtrade City.

Kommunstyrelsen

Arbetet pågår och verkställighet beräknas
ske den 13 november år 2015.

2013-0617 § 131

2014-0224 § 21

KS0185/12 Utredning av
ungdomsfullmäktige

Utredning av frågan om/hur
ungdomsfullmäktige kan samordnas med
ungdomsrådet samt om ungdomsfullmäktige
bör få en egen budget. Ska ske under 2015.

Demokratiberedningen

En begäran om anstånd för att tidsmässigt
förskjuta utredningen har författats till
kommunfullmäktige. Ärendet kommer att
behandlas av kommunfullmäktige den 30
november.

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

Projektering och förstudie pågår.
Skolgården ligger med i tillbyggnad på Da
Vinciskolan där praktiska estetiska ämnen
ska skapas och nytt kök och matsal. Ny
behovsanalys är framtagen.
Sektorn arbetar övergripande med den
psykosociala arbetsmiljön, där den
administrativa arbetsbördan är en del.
Arbetet är beskrivet i årsredovisning för
2014, där olika arbetssätt beskrivs i syfte
att stärka arbetsmiljön för lärare. Att
införa verktyget/arbetsmodellen PRIO ar
dock inte prioriterats så är långt.

2014-0616 § 75

KS0197/11 Medborgarförslag
om webbsända
kommunfullmäktigesammanträden.

Införa webbsända
kommunfullmäktigesammanträden under
2015 inom ramen för utredning om politiska
möten, ärendehantering och dialog.

Kommunstyrelsen

Förberedande projektplanering pågår.
Implementering kommer att ske under år
2016.

2014-0901 § 93

KS0022/13 Förslag till ny
politisk organisation från
2015

Utredning om rådens framtida funktion.
Synpunkter som inkommit i samband med
organisationsutredningen ska beaktas.
Utredningen ska vara färdig i september 2015.

Kommunstyrelsen

Inledande dialog med råd har påbörjats.

2014-0901 § 93

KS0022/13 Förslag till ny
politisk organisation från
2015

Ändring av reglementen till följd av att alla råd
hamnat under kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Arbetet pågår och planeras vara klart i
december månad år 2015.

2014-0901 § 93

KS0022/13 Förslag till ny
politisk organisation från
2015
KS0022/13 Förslag till ny
politisk organisation från
2015

Ny utredning av den politiska organisationen

Demokratiberednin
gen

Ärendet är vilande i avvaktande på beslut
i nedanstående ärende.

Direktiv och inriktning för den nya utredningen
av den politiska organisationen ska vara färdigt
i november 2015.

Demokratiberedningen

Planeras lyftas på kommunfullmäktiges
möte i november år 2015.

2014-1215 § 154

KS.2014.3 Fastställande av
antalet revisorer för tiden
2015-2018

Uppdrag till demokratiberedningen att se över
revisorernas reglemente samt förslag på
riktlinjer för fördelning av platser. Ärendet ska
återrapporteras till kommunfullmäktige under
2015.

Demokratiberedningen

Planeras lyftas på kommunfullmäktiges
möte i november år 2015.

2015-0427 § 57

KS. 2015.133 Ny
serviceorganisation 2016

Uppstart av Ale kommuns nya
serviceorganisation den 1 januari 2016.

Kommunstyrelsen

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

Organisationen planeras implementeras i
enlighet med kommunfullmäktiges
beslut, den 1 januari år 2016.
Projektering och förstudie pågår.
Skolgården ligger med i tillbyggnad på Da
Vinciskolan där praktiska estetiska ämnen
ska skapas och nytt kök och matsal. Ny
behovsanalys är framtagen.

2014-0901 § 93

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

2015-0615 § 104

KS. 2015.201 Förlängd
giltighetstid för
Funktionshinderpolitisk plan
för Ale kommun, Ale för
alla”.

Uppdrag att ta fram en ny funktionshinderplan
som skall antas av fullmäktige i december
2015.

Kommunstyrelsen

2015-0831 § 120

KS. 2015.194 Förvärv av
fastigheterna Nödinge 1:22
och 1:226 via köp av bolag.

Uppdrag att avveckla bolaget En väg efter rätt
Tanke AB.

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige planerars behandla
ärendet på mötet den 30 november år
2015.

2015-0928 § 137

KS. 2014.90 Svar på motion
angående utredning av
behovet av hjärtstartare
KS.2015.282 Utveckla Ale –
Två huvudorter i Ale
kommun

Uppdrag att utreda behovet av hjärtstartare på
publika anläggningar som ägs av kommunen.

Kommunstyrelsen

Utredning planeras och kommer att
rapporteras till kommunfullmäktige
under år 2016.

Utarbeta förslag till kommunhus i Nödinge.
Redovisa ekonomiska konsekvenser inklusive
effekterna av att kommunhuset i Alafors
avvecklas.

Kommunstyrelsen

2015-1026 § 158

*Gulmarkerade ärenden har tillkommit under 2012/2013, den beiga under 2013/14 och den rosa under 2014/2015.
Bilaga till tjänsteutlåtande 2015 års rapportering av ej verkställda fullmäktigebeslut .

Inväntar svar från sektor samhällsbyggnad
om handläggningsläge.

