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Diarienummer

Ärende

Ej verkställda
fullmäktigebeslut

Ansvar för
verkställighet

Ärendets handläggning

2011-1128 § 156

KS0009/11

Förslag till ny trafikplan och
hastighetsplan

Ekonomisk redovisning av
medfinansiering av
åtgärder på vägföreningars
vägar

Samhällsbyggnadsnämnden

Med anledning av personalomsättning på
sektor samhällsbyggnad så finns det idag
ingen klar uppfattning om när uppdraget
kommer att vara verkställt.

2014-0616 § 74

KS0053/13

Motion om att minska
lärarnas administrativa
arbetsbörda

Införa arbetsmodellen Prio
med syftet att minska
lärarnas administrativa
arbetsuppgifter.

Utbildningsnämnden

Inväntar svar.

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

Sektor samhällsbyggnad rapporterar att
uppdraget har verkställts.

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.

2(3)
2015-1130 § 177

KS.
2015.176

Utredning angående
förändringar av
ungdomsfullmäktige
avseende egen budget och
samordning med
ungdomsrådet

Uppdraget att utreda
förändringar av
ungdomsfullmäktige
avseende egen budget och
samordning med
ungdomsrådet utökas till att
med en bredare ansats
föreslå framtida styrning
och organisation för arbetet
med ungdomsdemokrati
och inflytande.

Kommunstyrelsen

Ett färdigt förslag har skickats på remiss
frånkultur- och fritidsnämnden till övriga
nämnder samt AB Alebyggen. Remisstiden
sträcker sig fram till den 28 mars 2019.

2016-0620 § 119

KS.
2015.348

Svar på motion från
Bohusskolan om
bibliotekets öppettider

Utöka bibliotekets
öppettider på Bohusskolan

Utbildningsnämnden

Inväntar svar.

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

Alla hallar som Ale Fritid ansvarar medger
möjlighet för den som önskar att kunna
duscha separat .

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

Arbete med att ta fram ett förslag på hur vi
skulle kunna jobba med medborgarbudget,
pågår.

2017-0130 § 20

KS. 2017.69

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

Arbete med att ta in offert från
kameraleverantör pågår.

2017-1218 § 193

KS.
2017.370

Kostorganisationen i Ale
kommun

Kostorganisationen ska
utvecklas så att alla kök blir
tillagningskök.

Kommunstyrelsen

Alvhems förskola, Surteskolan, Bohusskolan,
Kyrkby/Nödingeskolan och Nolskolan blev
tillagningskök HT 2018. Särskilda boenden

3(3)
Björkliden och Klockareängen är ritningarna
framtagna på köken och fastighetsägaren
Rikshem håller på att prisberäkna utifrån
ritningarna. Övriga möjliga kök kommer göras
om i samsyn med lokalresursplanen. Det är i
dagsläget oklart när uppdraget kommer att
vara verkställt till fullo.
2018-0128 § 21

KS.
2017.402

Förslag till införande av e –
petitioner i Ale kommun

Införa ett e petitionsverktyg som på
sikt kommer att ersätta
medborgarförslag i Ale
kommun.

2018-1217 § 233

KS.
2018.50

Svar på motion från Erik
Liljeberg (M) om att visa
vardagshjältar
uppskattning genom en
prisceremoni

Införa utmärkelsen Ett gott
föredöme/Vuxen

Implementeringsarbetet pågår.

Kommunstyrelsen/
kultur- och
fritidsnämnden

Beslutet har ej blivit verkställt.

