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Redovisning av obesvarade och bifallna motioner 
april 2014 

Ärendet 
Enligt § 27 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska en redovisning 
av obesvarade motioner samt av motioner som på annat sätt behandlats 
positivt av kommunfullmäktige lämnas vid sammanträdena i april och 
oktober. Den senaste redovisningen lämnades till kommunfullmäktiges 
sammanträde i oktober 2013. 

Koncernstabens redovisning 

Obesvarade motioner  
Av bilagd förteckning framgår att det per den 1 april 2014 finns 27 väckta 
motioner som ännu inte kommit till kommunfullmäktige för slutlig 
behandling.  
 
Sex1 av motionerna kommer preliminärt att behandlas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april, under förutsättning av 
beslut i kommunstyrelsen den 14 april. Ytterligare fyra2 motioner kommer 
preliminärt att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 
maj, under förutsättning av beslut i beredande utskott och i 
kommunstyrelsen den 12 maj.  
 
Den äldsta motionen, Socialdemokraternas motion om införande av ”Grön 
rutt” i Sundsvall, återremitterades den 11 december 2012 till koncernstaben 
av kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott. Den återremitterades 
igen till koncernstaben av kommunstyrelsen den 10 februari 2014. Vid 
detta sammanträde motiverades yrkandet om återremiss ”för att mer 
utförligt studera exempel på framgångsrikt införande av ’Grön rutt’, med 
exempel från Östersund och Piteå”. Motionen är nu under koncernstabens 
beredning.  

                                                 
1 Motionerna numrerade 5, 10, 14, 16-17 samt 20 i bilagan.  
2 Motionerna nummer 2-4 samt 22 i bilagan.  
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Bifallna eller positivt behandlade motioner  
Motionen ”Nej till uranbrytning”, från Centerpartiet är den enda som har 
bifallits under den aktuella tidsperioden (mellan oktober 2013 och sista 
mars 2014). Motionen bifölls av kommunfullmäktige den 27 januari 2014. 
Kommunfullmäktiges beslut har skickats till Bergs kommun för 
kännedom.  

Uppföljning 
Uppföljning sker genom de sedvanliga redovisningarna till 
kommunfullmäktige.  
 
 
 
 
Hans Wreber  
Kansliet  
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Nummer Datum Diarienummer Avsändare (parti) Namn Status 
01 2011-10-31 KS-2011-00923 Socialdemokraterna Motion om införande av ”Grön rutt” i 

Sundsvall  
Kommunstyrelsen har 
överlämnat ärendet till 
koncernstaben för fortsatt 
beredning.  

02 2013-04-26 KS-2013-00370 Socialdemokraterna Motion om krav på sommarjobbsplatser vid 
upphandling 

Preliminär beräknad behandling 
i kommunstyrelsens 
infrastruktur -och serviceutskott 
den 15 april 2014.  

03 2013-05-20 KS-2013-00415 Moderaterna Motion gällande HBT-plan för Sundsvalls 
kommun 

Preliminär beräknad behandling 
i kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott den 29 april 
2014. 

04 2013-05-24 KS-2013-00436 Socialdemokraterna Motion om sociala krav och miljökrav vid 
upphandling 

Preliminär beräknad behandling 
i kommunstyrelsens 
infrastruktur -och serviceutskott 
den 15 april 2014.  

05 2013-05-27 KS-2013-00442 Vänsterpartiet Motion för en tillgänglig lekplats Behandlades av 
kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott 2014-04-01 

06 2013-06-17 KS-2013-00490 Folkpartiet Motion-Gör projektet Ung kraft till del av 
kommunens ordinarie verksamhet  

Under koncernstabens 
beredning. 

07 2013-08-22 KS-2013-00611 Centerpartiet Motion om att uppdatera 
landsbygdsprogrammet  

Under koncernstabens 
beredning. 

08 2013-09-16 KS-2013-00665 Sverigedemokraterna Motion om krafttag för nollvision beträffande 
hemlöshet 

Under koncernstabens 
beredning. 

09 2013-10-24 KS-2013-00807 Moderaterna Motion om att införa skolpsykolog på nätet  Under koncernstabens 
beredning. 

10 2013-10-25 KS-2013-00815 Sverigedemokraterna Motion om att flytta mobbaren – inte offret Behandlades av 
kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott 2014-04-01 

11 2013-10-28 KS-2013-00828 Centerpartiet  Motion om att inrätta ett skönhetsråd Under koncernstabens 
beredning. 

12 2013-11-06 KS-2013-00852 Socialdemokraterna Motion angående habiliteringsersättning upp 
till 67 års ålder 

Under koncernstabens 
beredning. 
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13 2013-11-25 KS-2013-00903 Centerpartiet Motion om att befria socialnämnden från 
försörjningsstödet 

Under koncernstabens beredning. 

14 2013-11-29 KS-2013-00930 Sverigedemokraterna Motion om att införa avgiftsfri parkering i 
centrum 

Behandlades av 
kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott 2014-04-01 

15 2013-12-02 KS-2013-00931 Sverigedemokraterna Motion om att förbättra kollektivtrafiken i 
kommunen 

Under koncernstabens beredning. 

16 2013-12-16 KS-2013-00964 Folkpartiet  Motion om ett öppnare fullmäktige Behandlades av 
kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott 2014-04-01 

17 2013-12-16 KS-2013-00972 Sverigedemokraterna Motion – ge barnen ljuset åter Behandlades av 
kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott 2014-04-01 

18 2014-01-15 KS-2014-00050 Centerpartiet Motion om val av motionsanläggningar Under koncernstabens beredning. 

19 2014-01-20 KS-2014-00067 Vänsterpartiet  Motion om rökfri arbetstid Under koncernstabens beredning. 

20 2014-01-27 KS-2014-00100 Socialdemokraterna Motion angående inrättande av social 
investeringsfond 

Behandlades av 
kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott 2014-04-01 

21 2014-01-27 KS-2014-00101 Centerpartiet  Motion angående giftfri kommun Under koncernstabens beredning. 

22 2014-01-27 KS-2014-00102 Centerpartiet  Motion angående textilåtervinning  Preliminär beräknad behandling i 
kommunstyrelsens infrastruktur -
och serviceutskott den 15 april 
2014.  

23 2014-02-14 KS-2014-00147 Kristdemokraterna Motion om frukt till alla barn i skolan Under koncernstabens beredning. 

24 2014-02-24 KS-2014-00191 Miljöpartiet  Motion angående namnbyte av väg  Under koncernstabens beredning. 

25 2014-03-31 KS-2014-00325 Centerpartiet  Motion om strategisk upphandling  Under koncernstabens beredning. 

26 2014-03-17 KS-2014-00324 Sverigedemokraterna Motion om att inrätta ett kommunalt 
civilkuragepris 

Under koncernstabens beredning. 

27 2014-03-17 KS-2014-00326 Sverigedemokraterna Motion om att inrätta stödtelefon på helgkvällar Under koncernstabens beredning. 


