Beslutsparagraf

Ärende

Ej verkställda fullmäktigebeslut

Ansvar för
verkställighet

Ärendets handläggning

2011-0829 § 104

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.

2011-1128 § 156

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

Ekonomisk redovisning av medfinansieringen
av åtgärder på vägföreningsvägar.

Samhällsbyggnadsnämnden

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

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.

Förslag till ny trafikplan planeras att
hanteras behandlades av
kommunstyrelsens arbetsutskott 201610-19 men skickades ej vidare till
kommunstyrelsens för fortsatt politisk
hantering.
Kommunfullmäktige beslutar 2016-0307 § 18 att anta policy för det
drogförebyggande arbetet samt att en
återrapportering angående det
drogförebyggande arbetet ska ges på
kommunfullmäktiges möte i mars
månad 2017.
Samverkan mellan omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden pågår
gällande ett trygghetsboende. Ett
trygghetsboende kommer framöver att
byggas i Älvängen.

2014-0428 § 52

KS02018/13 Motion om
skolgård

Skapande av skolgård för Da Vinci – skolan

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.

2014-0616 § 74

KS0053/13 Motion om att
minska lärarnas
administrativa arbetsbörda.

Införa arbetsmodellen Prio med syftet att
minska lärarnas administrativa
arbetsuppgifter.

Utbildningsnämnden

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

Upphandling, anbudsutvärdering,
tilldelningsbeslut och inköp av
kompletterande utrustning beräknas ske
under hösten 2016. Därefter återstår
installation, test och utbildning.

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.

2014-0901 § 93

KS0022/13 Förslag till ny
politisk organisation från
2015

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

Demokratiberedningen

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

Kommunfullmäktige beslutade 201511-30 § 178 att ej genomföra en ny
utredning av den politiska
organisationen.
Kommunfullmäktige beslutade 201511-30 § 174 att anta ett nytt
reglemente för revisorerna. Av
reglementet framgår även hur antalet
revisorer ska avgöras.

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

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

Kommunfullmäktige beslutade 201512-14 § 209 att förlänga giltighetstiden
för Funktionshinderpolitisk plan för Ale
kommun, ”Ale för alla”, till dess att ny
plan antas för kommunfullmäktige.

2015-0831 § 120

KS. 2015.194 Förvärv av
fastigheterna Nödinge 1:22
och 1:226 via köp av bolag.
KS. 2014.90 Svar på motion
angående utredning av
behovet av hjärtstartare
KS.2015.282 Utveckla Ale –
Två huvudorter i Ale
kommun

Uppdrag att avveckla bolaget En väg efter rätt
Tanke AB.

Kommunstyrelsen

Ej genomfört än

Uppdrag att utreda behovet av hjärtstartare
på publika anläggningar som ägs av
kommunen.
Utarbeta förslag till kommunhus i Nödinge.
Redovisa ekonomiska konsekvenser inklusive
effekterna av att kommunhuset i Alafors
avvecklas.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade 2016-0329 § 78 att ställa sig bakom och dess
förslag till genomförande.
Arbete pågår.

2015-0928 § 137
2015-1026 § 158

Kommunstyrelsen

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.

2015-1130 § 167

KS. 2015.285 Antagande VA
–strategin.

2015-1130 § 171

KS.2015.300 Bohus
Räddningstjänstförbunds
delårsrapport

2015-1130 § 177

2016-0307 § 21

2016-0411 § 52

2016-0620 § 119
2016-0620 § 124

Återremittering av ärendet med
motiveringen: Ändra text på sidan 7 och sidan
11 så att det framgår att enskilda avlopp inte
generellt per definition ska dömas ut efter 20
år (eller 30 år som föreslås i
kommunstyrelsens beslut).
Kommunfullmäktige uppdrar åt Bohus
Räddningstjänstförbund att vidta åtgärder för
att anpassa budget till givna ramar.

Samhällsbyggnads nämnden

Kommunfullmäktige beslutade 201605-16 § 81 att godkänna VA –strategin.

Kommunstyrelsen

KS.2015.176 Utredning
angående förändringar av
ungdomsfullmäktige
avseende egen budget och
samordning med
ungdomsrådet
KS. 2016.44 Hyreskontrakt
avseende nytt äldreboende
och nya verksamhetslokaler
i Älvängen
KS. 2016.1 Årsredovisning
2015 för Ale kommun och
dess bolag

Utredningen ska utökas till att med en bredare
ansats föreslå framtida styrning och
organisation för arbetet med
ungdomsdemokrati och inflytande. Uppdraget
ska återrapporteras under första halvåret
2017.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att säkerställa att köket (i lokalen)
kan användas som tillagningskök.

Kommunstyrelsen

Verkställdes i samband med att
kommunfullmäktige beslutade om ny
förbundsordning 2016-10-10 § 172 för
räddningstjänstförbundet.
Utredningsarbetet pågår.

Kommunstyrelsen

Kommunchef Björn Järbur rapporterar
2016-10-03 att uppdraget är verkställt.

Överföring av uppdrag:
 Fastighetsnära insamling av
källsorterat hushållsavfall ska införas.
Osv

Kommunstyrelsen

KS. 2015.348 Svar på motion
från Bohusskolan om
bibliotekets öppettider
KS. 2015.111 Svar på motion
från Aroseniusskolan om att
utveckla praon till egen
valmöjlighet

Utöka bibliotekets öppettider på Bohusskolan.

Utbildningsnämnden

Verkställs i samband med
uppföljningen av delårsrapport januariaugusti med delårsbokslut per 2016-0831 som behandlas av
kommunfullmäktige 2016-11-14.
Ingen återrapportering har skett.

Utökade möjligheter att påverka sitt val av
praoplats.

Utbildningsnämnden

Nämndsekreterare Iva Rodrigues
Fernandes rapporterar 2015-10-10 att
eleverna numera kan välja mellan tre
olika alternativ.

2016-0620 § 125
2016-0620 § 126

2016-0620 § 128
2016-0620 § 130

2016-0620 § 131
2016-0620 § 135

KS. 2015.346 Svar på motion
från Bohusskolan om ökade
öppettider för fritidsgården
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

Ökade öppettider på fritidsgården i Bohus

Kultur- och
fritidsnämnden

Åtgärdande av sprickor i Bohusskolans
skateramp.

Kultur- och
fritidsnämnden

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

KS.2015.322 Svar på motion
från Da Vinciskolan om
bristfällig IT –support.
KS. 2016.113 Mål och
strategier för lokalförsörjning
i Ale kommun

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.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att presentera
ett reviderat dokument på
kommunfullmäktiges sammanträde i mars
2017.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att
presentera en tidplan för arbete med budget
för 2018, senast i oktober månad (2016).
Redovisning av nämndplan och detaljbudget
för kommunfullmäktige 2016-11-14. Beslut om
taxor ska även fattas i samband med
kommunfullmäktiges novembermöte.

Kommunstyrelsen

Arbete pågår.

Kommunstyrelsen

Presenterades på kommunstyrelsens
möte 2016-11-01.

Kommunstyrelsen
och samtliga
nämnder

Redovisning av nämnplan och
detaljbudget kommer att ske i samband
med kommunfullmäktiges möte 201612-19.

2016-0620 § 137

KS. 2016.116 Budget och
verksamhetsplan 2017-2020

2016-0905 § 155

KS. 2016.266 Revidering av
kommunfullmäktiges
protokoll 2016-06-20 § 137
avseende verksamhetsplan
och budget 2017-2020

Nämndsekreterare Meliha
Hadzinumanbegovic rapporterar 201610-10 att beslutet är verkställt.
Sprickorna har felanmälts.

2016-1010 § 174
2016-1010 § 179

Utredning av
demokratiberedningens
uppdrag
Svar på motion från Mikael
Berglund (M) om
medborgarbudget

Revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning

Kommunstyrelsen

Verkställs 2016-11-11 av administrativa
avdelningen.

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

Kommunstyrelsen

Ingen återrapportering har skett.

Bilaga till tjänsteutlåtande 2016 års rapportering av ej verkställda fullmäktigebeslut . Ärenden som är grönmarkerade är verkställda.

