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Ärendet 

Ärendet är en redovisning av obesvarade motioner samt av motioner som 

bifallits helt, eller på annat sätt behandlats positivt, av kommunfullmäktige. 

Det framgår av kommunfullmäktiges arbetsordning, paragraf 27, att en 

sådan redovisning ska lämnas till fullmäktige två gånger årligen, i april och 

oktober. 

 

Koncernstabens redovisning 

Obesvarade motioner 

Av bilagd förteckning framgår att det per den första april 2017 finns 29 

motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu inte kommit till 

fullmäktige för slutlig behandling. Av kommunallagen framgår att 

motioner bör komma till kommunfullmäktige för beslut inom ett år från det 

att motionen väckts
1
. 

 

Sammanfattningsvis har det under 2017 fram till och med mars 

överlämnats åtta motioner från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 

för beredning. Totalt nio motioner är för närvarande remitterade till olika 

berörda nämnder och koncernstaben inväntar deras remissvar. Slutligen är 

totalt nio motioner över ett år gamla. Av dessa kan tilläggas att en är under 

politisk hantering och tre kommer att behandlas på kommunfullmäktiges 

sammanträde i april. De resterande motionerna bereds på koncernstaben 

utan avvikande förändringar. 

 

I bilagd förteckning finns en kortare summering för samtliga obesvarade 

motioner och i löptexten härnäst kommer en mer ingående redovisning 

utföras. 

                                                 
1
 Kommunallag (1991:900), 5 kap. 33 §. 
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Under 2017 fram till och med mars har kommunfullmäktige beslutat att 

överlämna åtta motioner för beredning till kommunstyrelsen. Dessa är 

alltså relativt nyinkomna till koncernstaben och flertalet är i en tidig fas i 

beredningsprocessen. Fyra har remitterats till berörda nämnder
2
 och tre är 

under koncernstabens beredning
3
. Samtliga motioner har tilldelats 

handläggare på koncernstaben, utom en som inkom nyligen i mars
4
. 

 

Totalt nio motioner har blivit över ett år gamla, vilket alltså innebär att 

gränsen för deras tidsfrist har passerats. Här kan det noteras att tre av dessa 

färdigutretts på koncernstaben och behandlades senast på 

kommunstyrelsens sammanträde i april.
5
 Dessa tre motioner kommer att 

behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i april 2017.  

 

Gällande övriga äldre motioner kan det inledningsvis nämnas att statusen 

för Motion (C) – befria socialnämnden från försörjningsstödet (KS-2013-

00903) är fortsatt under politisk hantering. Nedan följer en mer ingående 

redovisning av de övriga äldre motionerna. 

 

Handläggningen av Motion (M) angående nya sätt för att få fler bostäder 

(KS-2015-00222) meddelas vara i sin slutfas och planeras att lämnas till 

politiken innan sommaren. Handläggaren återkopplar att när motionen 

inkom såg läget på bostadsmarknaden annorlunda ut och att 

marknadsförutsättningarna förändrats under handläggningstiden. 

 

En annan äldre motion är Motion (KD) om rörelse på schemat varje dag 

(KS-2015-00086) som återremitterades vid kommunstyrelsens 

sammanträde (2016-01-11 § 20). Motiveringen till återremiss var att beakta 

utfallet av barn- och utbildningsnämndens utvärdering av försöken på 

St:Olovskolan och Södermalm gällande rörelse på skoltid. Vid uppföljning 

berättar barn- och utbildningsförvaltningen att projektet avslutas under 

våren 2017 för att sedan slutrapporteras. Viss återkoppling har inkommit 

till koncernstaben och handläggningen pågår fortfarande. 

 

                                                 
2
 Motion (M) angående unika stadsdelsnamn! (KS-2017-00085), Motion (M) arbetskläder 

i förskolan (KS-2017-00122), Motion (KD) angående införande av kultur- och 

fritidsbidrag till familjer med beviljat ekonomiskt bistånd (KS-2017-00123) och Motion 

(M) utredning av avgiftsfria broddar till personer som 70 år eller äldre (KS-2017-00158).  
3 Motion (MP) angående om att fram en strategi för hållbar konsumtion (KS-2017-

00135), Motion (KD) angående införande av digitaliseringspott i skolan (KS-2017-00226) 

och Motion (MP) angående årlig redovisning inom integrationsområdet (KS-2017-00227)  
4
 Motion (KD) angående införande av kontaktpoliser (KS-2017-00305) 

5
 Motion (M) om en kommunal handlingsplan för hantering av våldsbejakande extremism 

(KS-2015-00955), Motion (L) om att motverka våldsbejakande extremism (KS-2015-

00956) och Motion (KD) om införande av minskning av antalet valkretsar i Sundsvalls 

kommun från 4 till 1 (KS-2016-00224) 
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Motion (M) för en stärkt och förbättrad avgiftsmodell (KS-2015-00417) 

återremitterades av kommunfullmäktige (2016-06-27 § 170) med 

motiveringen att invänta Stadskontorets utredning ”Avgifter i 

livsmedelskontrollen: Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering”. Vid 

uppföljning meddelande Stadskontoret inledningsvis att arbetet fördröjts på 

grund av vakanser och det senaste svaret är att nya uppdrag getts från 

regeringen i frågan. 

 

Uppdragen rör bland annat hur livsmedelskontrollen kan stärkas i 

kommuner som inte utför kontroll i tillräcklig omfattning eller inte utför 

kontroll på ett riskbaserat sätt. Stadskontoret förväntas vara klara med 

utredningen i juni 2017. Vidare har Livsmededelsverket fått i uppdrag att 

utveckla livsmedelskontrollen mot en mer likvärdig kontroll och att se över 

riskklassningsmodellen för kontrollen. Sammantaget återstår alltså en del 

utredningsarbete från statligt håll, och som en följd är hanteringen av 

motionen fortsatt vilande. 

 

Statusen för Motion (M), (FP), (KD) angående 200 nya äldreboendeplatser 

(KS-2015-00546) är att handläggningen är i sin slutfas. Kommunen bygger 

för närvarande särskilda boendeplatser på tre områden som beräknas stå 

färdigställda under 2017-2018. Dessa platser förväntas uppfylla 

kommunens behov under en längre tid framöver. Nästa särskilda boende 

för äldre ska enligt plan vara färdigställt 2021, vilket innebär att frågan 

motionen ställer för närvarande inte bedöms vara aktuell. 

 

En sista gammal motion är Motion (M) nyttja Mobibblan som 

förhandsröstningsställe vid allmänna val (KS-2015-00871). Valnämnden 

har fått motionen på remiss och ska enligt utsago behandla den på deras 

sammanträde i maj 2017, koncernstaben kommer därefter att påbörja sin 

beredning. 

 

Bifallna motioner 

I följande avsnitt kommer sju motioner redovisas som bifallits helt, eller på 

annat sätt behandlats positivt av kommunfullmäktige. Fyra av dessa är nya 

sedan det senaste redovisningstillfället och har alltså inte redovisats 

tidigare (dessa är numrerade 1-4 nedan). Ytterligare tre motioner kommer 

att redovisas som även togs upp vid förra halvårsredovisningen, 

anledningen till detta är att de var relativt nyantagna då vilket gör en extra 

återblick angelägen (dessa är numrerade 5-7 nedan). 
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1. Motion (M) om minnessten för veteraner i Sundsvall                    
(KS-2015-00889) 

Motionen bifölls i sin helhet på kommunfullmäktiges sammanträde i mars 

(2017-03-17 § 90) och att ett anslag om 100 000 kr beslutades tillskjutas 

stadsbyggnadsnämnden till följd av kostnader i samband med uppförande 

av minnesstenen. Som uppföljning meddelas från stadsbyggnadskontoret 

att beställning av minnesstenen är utförd och att montering är planerad i 

början av juni. Platsen där stenen ska resas är i Esplanaden, delen Södra 

Järnvägsgatan – Östra långgatan. 

 

2. Motion (M) angående satsning för att möjliggöra 
ombyggnation av vindar till bostäder (KS-2015-00645-6) 

Motionen blev delvis bifallen för två av fem att-satser vid 

kommunfullmäktiges sammanträde (2016-10-31 § 219). Den ena bifallna 

att-satsen gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en riktad 

satsning på att informera om och underlätta handläggning av 

bygglovsärenden av vindslägenheter. Som återkoppling meddelar 

stadsbyggnadskontoret att en utökad information kommer att 

kommuniceras ut under året. 

 

Den andra att-satsen som bifölls var att det kommunala bostadsbolaget 

Mitthem AB ges i uppdrag att genomföra en inventering av möjliga vindar 

för ombyggnad till lägenheter. Mitthem AB meddelar att planeringen är 

uppstartad och att arbetet beräknas vara utfört i slutet på juni 2019. 

Ärendet finns med i styrelsens ärendelogg och är under deras uppsikt. 

Slutligen kommer koncernstaben enligt fullmäktigebeslutet senast 

december 2017 återrapportera hur arbetet fortlöper och vad det resulterar i. 

 

3. Motion (FP) om att frångå kösystemet till de fristående 
skolorna i Sundsvall så att även dessa kan ta emot 
nyanlända elever (KS-2015-00804) 

På kommunfullmäktiges sammanträde (2016-11-28 § 237) antogs 

kommunstyrelsens förslag som var att anse motionen besvarad samt att 

Sundsvalls kommun bjuder in berörda friskolor till dialog med syftet att 

förverkliga den förändrade lagstiftningens intentioner. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar att skoldirektör och 

ordförande i barn- och utbildningsnämnden bjudit in de fristående skolorna 

för att kunna föra en dialog men att endast en friskola visade intresse och 

erbjuder ett litet antal platser. De fristående skolorna kommer att bjudas in 

igen under maj månad för fortsatt dialog, bland annat kommer mötet röra 

frågan om att ta emot nyanlända. 
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4. Motion (M) om att införa aktiva och obligatoriska skolval för 
grundskolan (KS-2016-00285-4) 

Motionen avslogs på kommunfullmäktiges sammanträde (2016-11-28 § 

236). Kommunfullmäktige valde att anta två att-sater som uppmanade till 

dels barn- och utbildningsnämnden och dels nämnden för arbetsmarknad, 

vuxenutbildning och integration (NAVI) att informera vårdnadshavare om 

innebörden av det fria skolvalet och hur det fungerar i praktiken. 

 

Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (FAVI) 

återrapporterar att frågan tagits upp av förvaltningsledningsgruppen och att 

berörda chefer kommer att säkerställa att informationen ges. Kontakt har 

tagits med barn- och utbildningsförvaltningen för att säkerställa att rätt 

information ges och att flyktingmottagningen informerar om detta i 

samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. Vidare meddelas att 

Svenska för invandrare (Sfi) kommer att ta fram rutiner för hur 

informationen ska ges. 

 

Likt FAVI:s redovisning meddelar barn- och utbildningsförvaltningen att 

föräldrar informeras på olika sätt och att nya rutiner tagits fram för att 

också informera nyanlända. 

 

5. Motion (S) angående CEMR-deklarationen för jämställdhet 
på lokal och regional nivå (KS-2015-00229) 

Kommunfullmäktige (2016-09-26 § 192) biföll motionen och beslutade att 

en handlingsplan ska tas fram som en del av MRP-uppdraget ”En jämställd 

och jämlik kommun”. Personalnämnden ansvarar för uppdraget och 

återkopplar att det hanteras inom ramen för personalnämndens egna mål 

och resursplan, mål 3: ”Sundsvalls kommun arbetar strategiskt för en 

jämställd och jämlik kommun”. Arbetet utifrån CEMR-deklarationen ingår 

där som en aktivitet. 

 

Utifrån undertecknandet av deklarationen, som ägde rum på kvinnodagen 

den 8 mars, har personalnämnden arbetat med att ta fram en handlingsplan 

i samråd med övriga nämnder och bolag. Personalnämnden meddelar att 

arbetet beräknas pågå till oktober 2018 och att två personer anställts för att 

arbeta med jämställdhetsfrågor (i vilket arbetet med CEMR-deklarationen 

ingår). 

 

6. Motion (S) om att stärka barnkonventionen i Sundsvalls 
kommun (KS-2015-00954-3) 

På sammanträdet i september beslutade kommunfullmäktige (2016-09-26 § 

193) att bifalla motionens andra att-sats att kommunens samtliga nämnder 



   

  6(7) 

   

 2017-03-15  

 

och de bolag där det är relevant i samband med årsredovisningen redovisar 

sitt arbete med barnkonventionen. 

 

Stadsbacken återkopplar att ärendet avhandlades på VD-mötet 2016-10-13 

där bolagsjuristen informerade om beslutet och uppmanade bolagen att 

utvärdera i vilken mån de berörs av beslutet. På mötet återkopplades att 

bolagen inte direkt berörs av motionen. 

 

Nämnderna har lämnat varierade svar angående hur de följer upp arbetet 

med barnkonventionen i samband med årsredovisningarna. För att nämna 

några exempel meddelar FAVI och personalnämnden att de inte räknat 

med barnkonventionen i den senaste årsredovisningen eftersom 

instruktioner saknas i anvisningarna för hur årsredovisningar ska utformas. 

Miljökontoret valde istället att arbeta in barnkonventionen i 

tjänsteskrivelsen som följde med årsrapporten
6
. Stadsbyggnadskontoret å 

sin sida meddelar att de inte uttryckligen nämner barnkonventionen i sin 

årsrapport för 2016 eftersom det menas ingå som en del i 

samhällsplaneringen att arbeta i samverkan med barn och unga. De svarar 

vidare att de prioriterade områdena ”jobb och arbetsliv”, ”en likvärdig 

skola för alla” och ”sociala framtidsinvesteringar” som står i årsrapporten 

berör barn och unga. 

  

7. Motion (V) om att anlägga en botanisk trädgård i Sundsvall 
(KS-2016-00471-2) 

Motionen bifölls på kommunfullmäktiges sammanträde (2016-09-26 § 

194) och dess att-sats uppdrar till berörda förvaltningar att undersöka 

förutsättningarna för att anlägga en botanisk trädgård eller 

trädgårdsanläggning med central placering i Sundsvalls kommun. 

Stadsbyggnadsnämnden fick uppdraget att i samråd med andra berörda 

nämnder utreda möjligheterna, inklusive kostnader och 

finansieringsförslag. 

 

Vid uppföljning meddelar stadsbyggnadskontoret att de inte hunnit påbörja 

arbetet under årets första kvartal. Anledningen anges vara att det råder en 

hög arbetsbelastning på förvaltningen, men ambitionen är att hålla den 

tidsplan som kommunfullmäktige beslutat. Enligt kommunfullmäktiges 

beslut ska utredningen behandlas senast vid decembersammanträdet 2017. 

 

 

                                                 
6
 Flertalet nämnder, däribland kultur- och fritidsnämnden, personalnämnden, FAVI och 

miljönämnden, påpekar att instruktionsanvisningar/mallar för hur barnkonventionen ska 

redovisas i samband med årsredovisningen för närvarande saknas. Att instruktioner saknas 

kan ha sin förklaring i att fullmäktigebeslutet togs relativt sent på året i september. 
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Hans Wreber  

Tf. Kommundirektör  
 



 
 
 

 
Bilaga: Redovisning av obesvarade motioner april 2017 
(KS-2017-00263) 
 
Nummer Registrerad Diarienummer Avsändare (parti) Namn Status 

01 2013-11-25 KS-2013-00903  Centerpartiet  Motion om att befria socialnämnden från 
försörjningsstödet  

Ärendet är under politisk 
hantering 

02 2015-01-26 KS-2015-00086  Kristdemokraterna  Motion (KD) om rörelse på schemat varje dag  Under koncernstabens 
beredning 

03 2015-02-23 KS-2015-00222  Moderaterna  Motion (M) angående nya sätt för att få fler bostäder  Under koncernstabens 
beredning 

04 2015-04-27 KS-2015-00417  Moderaterna  Motion (M) för en stärkt och förbättrad avgiftsmodell  Motionen återremitterades i 
kommunfullmäktige (2016-
06-27) och inväntar 
Stadskontoret utredning. 
Som en följd är hanteringen 
av motionen fortsatt vilande 

05 2015-06-22 KS-2015-00546  Moderaterna, 
Liberalerna, 
Kristdemokraterna  

Motion (M), (FP), (KD) angående 200 nya 
äldreboendeplatser  

Under koncernstabens 
beredning 

06 2015-11-30 KS-2015-00871  Moderaterna  Motion (M) nyttja Mobibblan som 
förhandsröstningsställe vid allmänna val  

Motionen är remitterad till 
valnämnden och svar väntas 
inkomma till koncernstaben 
i maj 2017. Koncernstaben 
kommer därefter att påbörja 
sin beredning 

07 2015-12-21 KS-2015-00955  Moderaterna  Motion (M) om en kommunal handlingsplan för 
hantering av våldsbejakande extremism 

Motionen behandlas vid 
kommunfullmäktiges 
sammanträde i april 2017 

08 2015-12-21 KS-2015-00956  Liberalerna  Motion (L) om att motverka våldsbejakande extremism  Motionen behandlas vid 
kommunfullmäktiges 
sammanträde i april 2017 

09 2016-02-29 KS-2016-00224  Kristdemokraterna  Motion (KD) om införande av minskning av antalet 
valkretsar i Sundsvalls kommun från 4 till 1 

Motionen behandlas vid 
kommunfullmäktiges 
sammanträde i april 2017 

10 2016-05-30 KS-2016-00401 Liberalerna Motion (L) bygg nya bostäder i solig sluttning och 
skapa effektiv kommunförvaltning 

Under koncernstabens 
beredning 



 
 
 

11 2016-09-26 KS-2016-00703 Sverigedemokraterna Motion (SD) angående åldersbestämning av 
ensamkommande – en fråga om rättssäkerhet 

Motionen är under 
koncernstabens beredning 
och inväntar ny lagstiftning 
rörande åldersbedömningar 

12 2016-09-26 
 

KS-2016-00704 Sverigedemokraterna Motion (SD) om att inrätta en landsbygdsnämnd Under koncernstabens 
beredning 

13 2016-10-31 KS-2016-00817 Kristdemokraterna Motion (KD) angående intensifierat arbete mot 
nätmobbning 

Under koncernstabens 
beredning. Remissvar har 
inkommit från barn- och 
utbildningsnämnden. 

14 2016-11-28 KS-2016-00853 Liberalerna Motion (L) beträffande sommarskola för nyanlända Motionen har remitterats till 
socialnämnden och svar 
väntas inkomma till 
koncernstaben i september 

15 2016-11-28 KS-2016-00854 Liberalerna Motion (L) beträffande cykelväg runt Alnö Motionen är remitterad till 
stadsbyggnadsnämnden och 
svar väntas inkomma till 
koncernstaben i april 2017 

16 2016-11-28 KS-2016-00855 Liberalerna Motion (L) angående Ekonomisk redovisning Under koncernstabens 
beredning 

17 2016-11-28 KS-2016-00856 Liberalerna Motion (L) beträffande röja sly längs kustvägen på 
Alnö 

Motionen är remitterad till 
socialnämnden och svar 
väntas inkomma till 
koncernstaben i maj 

18 2016-11-28 KS-2016-00909 Kristdemokraterna Motion (KD) angående införande av övergripande plan 
mot hemlöshet 

Motionen är remitterad till 
socialnämnden och svar 
väntas inkomma till 
koncernstaben i maj 

19 2016-12-19 KS-2016-00913 Liberalerna Motion (L) om att bygga om duschar så elever vågar 
duscha 

Under koncernstabens 
beredning. Remissvar har 
inkommit från barn- och 
utbildningsnämnden 

20 2016-12-19 KS-2016-00975 Kristdemokraterna Motion (KD) angående införande av tidigare förlagd 
praxis av dyslexiutredningar för elever i Sundsvalls 
kommun 

Under koncernstabens 
beredning. Remissvar har 
inkommit från barn- och 
utbildningsnämnden 
 



 
 
 

21 2016-12-19 KS-2016-00976 Sverigedemokraterna Motion (SD) om ekonomiskt bistånd Under koncernstabens 
beredning. Remissvar har 
inkommit från 
socialnämnden 

22 2017-01-30 KS-2017-00085 Moderaterna Motion (M) angående unika stadsdelsnamn! Motionen är remitterad till 
stadsbyggnadsnämnden och 
svar väntas inkomma till 
koncernstaben i maj 

23 2017-01-30 KS-2017-00122 Moderaterna Motion (M) arbetskläder i förskolan Motionen är remitterad till 
barn- och 
utbildningsnämnden och 
svar väntas inkomma till 
koncernstaben i maj 

24 2017-01-30 KS-2017-00123 Kristdemokraterna Motion (KD) angående införande av kultur- och 
fritidsbidrag till familjer med beviljat ekonomiskt 
bistånd 

Motionen är remitterad till 
socialnämnden och svar 
väntas inkomma till 
koncernstaben i maj 

25 2017-02-27 KS-2017-00135 Miljöpartiet Motion (MP) angående om att fram en strategi för 
hållbar konsumtion 

Under koncernstabens 
beredning 

26 2017-02-27 KS-2017-00158 Moderaterna Motion (M) utredning av avgiftsfria broddar till 
personer som 70 år eller äldre 

Motionen är remitterad till 
socialnämnden och svar 
väntas inkomma till 
koncernstaben i augusti 

27 2017-02-27 KS-2017-00226 Kristdemokraterna Motion (KD) angående införande av digitaliseringspott 
i skolan 

Under koncernstabens 
beredning 
 

28 2017-03-27 KS-2017-00227 Miljöpartiet Motion (MP) angående årlig redovisning inom 
integrationsområdet 

Under koncernstabens 
beredning 

29 2017-03-27 KS-2017-00305 Kristdemokraterna Motion (KD) angående införande av kontaktpoliser Under koncernstabens 
beredning 
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