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2011-1128 § 156

KS0009/11

Förslag till ny trafikplan
och hastighetsplan

Ekonomisk redovisning av
medfinansiering av
åtgärder på vägföreningars
vägar

Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till ny trafikplan har varit förmål för
dialog med invånare i Ale i samband höstens
ortsutvecklingsmöten. Kommer att lyftas för
politisk behandling under våren 2018.

2014-0428 § 52

KS0218/13

Motion om skolgård

Skapande av skolgård för
Da Vinciskolan

Utbildningsnämnden

Klar

2014-0616 § 74

KS0053/13

Motion om att minska
lärarnas administrativa
arbetsbörda

Införa arbetsmodellen Prio
med syftet att minska
lärarnas administrativa
arbetsuppgifter.

Utbildningsnämnden

Återkoppling inväntas.

2014-0901 § 93

KS0022/13

Förslag till ny politisk
organisation

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

Kommunstyrelsen

Verkställighetsarbetet är vilande.

2015-0427 § 62

KS.
2014.193

Svar på motion från Da
Vinciskolan om en
fungerande skolgård

Uppdrag att skapa en
fungerande skolgård för Da
Vinciskolan

Utbildningsnämnden

Klar

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
busshållplatserna i Alafors

Samhällsbyggnadsnämnden

Klar. Parkchef Anders Alfredsson meddelade
2015-05-05 att han sätter upp papperskorgar
vid hållplatsen Posten i Alafors.

2(3)
2015-1026 § 158

KS.
2015.282

Utveckla Ale -Två
huvudorter i Ale kommun

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

Kommunstyrelsen

Arbete pågår.

2016-0620 § 119

KS.
2015.348

Svar på motion från
Bohusskolan om
bibliotekets öppettider

Utöka bibliotekets
öppettider på Bohusskolan

Utbildningsnämnden

Har ej verkställts med anledning av det
ekonomiska läget.

2016-0620 § 126

KS.
2015.345

Svar på motion från
Bohusskolan om
reparation av skaterampen
i Bohus

Åtgärdande av sprickor i
Bohusskolans skateramp.

Kultur- och
fritidsnämnden

Klar

2016-0620 § 128

KS.
2015.347

Svar på motion från
Bohusskolan om
mopedställ vid skolan

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

Utbildningsnämnden

Klar

2016-0620 § 130

KS.
2015.110

Svar på motion från
Aroseniusskolan om
bås/draperier i kommunens
idrottshallar

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

Kultur- och
fritidsnämnden

Klar. Enhetschef Klas Arvidsson redovisar att
alla hallar som Ale Fritid ansvarar för har nu
separata duschutrymmen.

2016-0620 § 131

KS.
2015.322

Svar på motion om
bristfällig IT -support.

Garanterad lånedator om
elevens ordinarie dator går
sönder

Utbildningsnämnden

Klar

2016-1010 § 179

KS.
2016.166

Svar på motion från Mikael
Berglund (M) om
medborgarbudget

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

Kommunstyrelsen

Arbetet har påbörjats.

3(3)
2017-0130 § 20

KS. 2017.68

Svar på motion från Isabell
Mörner (M), Sune Rydén
(KD), Rolf Engström (FIA),
och Rose-Marie Fihn (L)
om kameraövervakning
omkring pendeltågsStationerna.

Ansökan om
kameraövervakning
omkring pendelstationerna

Kommunstyrelsen

Verkställighet av ansökan om tillstånd till
kameraövervakning omkring
pendelstationerna har avvaktat de ändringar i
kameraövervakningslagen (SFS 2013:460)
som planerats att gälla fr.o.m. 1 september
2017 där det enligt förarbetena aviserades att
endast en anmälningsplikt skulle föreligga för
att få tillstånd att sätta upp övervakningskameror under vissa omständigheter. Dessa
omständigheter är inte tillämpliga i detta fall
utan en ansökan om tillstånd för
kameraövervakning av pendeltågsstationerna
har påbörjats och beräknas vara klar i januari
2018. Diskussioner har också förts inom
förvaltningen för att klargöra
ansvarsfördelning m.m. kring
kameraövervakning som underlag för en
ansökan.

2017-0306 § 39

KS. 2016.64

Svar på motion från Mikael
Berglund (M) om att införa
restriktioner i rätten att
använda fyrverkerier.

Uppdrag att efter
remissbehandling av
författningsförslag till
fullmäktige lägga fram ett
förslag i frågan om
införande av restritioner i
rätten att använda
fyrverkerier.

Samhällsbyggnadsnämnden

Klar. Frågan planeras att behandlas av
kommunfullmäktige den 29 januari 2018 i
samband med att en ny revidering av
kommunens ordningsföreskrifter antas.

2017-0515 § 79

KS.
2017.237

Internationell policy för Ale
kommun

Uppdrag att formellt
avsluta Ale kommuns
vänortsarbete

Kommunstyrelsen

Vänortsarbetet har inte formellt avslutats
ännu. Organisationen räknar med att påbörja
arbetet efter ledigheterna i samband med
årsskiftet 2017/2018.

2017-1218 § 193

KS.
2017.370

Kostorganisationen i Ale
kommun

Kostorganisationen ska
utvecklas så att alla kök blir
tillagningskök.

Kommunstyrelsen

-

