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Ärendet 
Ärendet är en redovisning av obesvarade motioner och 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 eller på nästkommande ordinarie sammanträde1. 
 

Kommunstyrelsekontorets redovisning 

Obesvarade motioner 
Sammanfattningsvis har kommunfullmäktige från och med den senaste 
redovisningen i maj 2020 till och med oktober 2020 överlämnat fyra 
motioner till kommunstyrelsen för beredning. Av bilagd förteckning 
framgår att det per den 9 november 2020 finns 37 motioner som väckts i 
kommunfullmäktige men som är obesvarade och alltså inte kommit till 
fullmäktige för slutligt ställningstagande. 
 
Av de obesvarade motionerna har 22 stycken en färdigutredd status hos 
kommunstyrelsekontoret och har överlämnats till politiken för vidare 
behandling. 
 
Vid kommunfullmäktige i november kommer totalt 26 motioner vara över 
ett år gamla, vilket innebär att gränsen för deras tidsfrist har passerats. Av 
kommunallagen framgår att motioner bör komma till kommunfullmäktige 
för beslut inom ett år från det att motionen väckts2. Det kan noteras att 19 
av dessa äldre motioner tillhör de som är färdigutredda av 
kommunstyrelsekontoret och har överlämnats till politiken. 

                                                 
1 Då fullmäktiges sammanträde utgick i november, ges denna redovisning vid det 
nästkommande sammanträdet i december i stället. 
2 Kommunallagen (2017:725), 5 kap. 35 § 



   
  2(5) 
   
 2020-11-16  
 

 
För de motioner som passerat tidsfristen ges följande statusuppdateringar: 
 
För Motion (M) Studentbostäder åt studerande på yrkeshögskolor 
(KS-2018-00464) återkopplar kommunstyrelsekontoret att arbetet med 
återremissen fortfarande pågår. 
 
Motion (MP) om försök med dagsljusbelysning i skolorna (KS-2018-
00722) har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Inlämningsdatum 
för remissvaret är satt till den 29 december 2020 och planen är att 
motionen ska vara färdigutredd och kunna överlämnas till politiken i 
januari. 
 
Motion (KD) angående bakgrundskontroll av personal inom vård och 
omsorg (KS-2019-00325) är fortsatt remitterad till vård- och 
omsorgsnämnden. Nämndens arbetsutskott beslutade att återremittera 
remissvaret till sin förvaltning för att avvakta resultatet av en statlig 
utredning och eventuellt ny lagstiftning inom området. 
Kommunstyrelsekontoret har påmint remissinstansen om att svar önskas 
och handläggningen kommer att återupptas när det inkommer. 
 
För Motion (L) Fortsätt klimatanpassa Sundsvall! (KS-2019-00492) 
och Motion (KD) Angående att ange köttets ursprung på kommunens 
menyer (KS-2019-01015) är fortsatt under kommunstyrelsekontorets 
handläggning. 
 
Gällande Motion (L) om att bygga demensboende/äldreboende enligt 
dansk modell (demensby) (KS-2019-00516) återkopplar 
kommunstyrelsekontoret att ärendet fortfarande handläggs. Remissvar från 
socialnämnden (nuvarande vård- och omsorgsnämnden) inkom 2019-09-
29.  
 
Handläggningen av Motion (KD) angående projekt med dubbla 
friskvårdstimmar (KS-2019-00917) är inne i en slutfas och motionen 
väntas vara färdig att kunna överlämnas till politiken i slutet av november.  
 
De äldre motioner som listas nedan är samtliga färdigutredda av 
kommunstyrelsekontoret och har överlämnats till politiken för vidare 
behandling. Ett skäl till att motionshanteringen drar ut på tiden för dessa är 
att motioner inte tas upp för politisk behandling i kommunfullmäktige 
under Coronapandemin Covid-19. Denna prioritering görs för att 
sammanträdena ska kunna hållas korta och på så vis minska risken för 
smittspridning. Följande motioner är färdigutredda av kontoret: 
 

• Motion (M) om giftermål med minderåriga (KS-2017-00928) 
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• Motion (L) gör vinterväghållningen mer kostnadseffektiv (KS-
2018-00543) 

• Motion (M) om drogfria skolor (KS-2019-00124) 
• Motion (KD) angående skoterfria friluftsområden i Sundsvalls 

kommun (KS-2019-00121) 
• Motion (L) publicera alla nämnder och styrelsers 

möteshandlingar och protokoll på kommunens hemsida (KS-
2019-00216) 

• Motion (SD) inför frivillig och gratis influensavaccinering för 
all kommunalt anställda personal inom förskola, skola, vård- 
och omsorg (KS-2019-00455) 

• Motion (KD) angående byggande av anpassad lekplats i 
Sundsvall (KS-2019-00534) 

• Motion (KD) angående projektmedel för att motverka äldres 
ensamhet (KS-2019-00597) 

• Motion (L) om att införa ett palliativt resursteam i Sundsvalls 
kommun (KS-2019-00807) 

• Motion (L) om att förtydliga effekt på hälsa i förvaltningarnas 
övervägande vid yttrande inför beslut (KS-2019-00808) 

• Motion (L) om att upphöra med kommunala fyrverkerier (KS-
2019-00809) 

• Motion (M) om långsiktigt samarbete rörande nattvandringar 
(KS-2019-00820) 

• Motion (KD) angående undersökningar av elevers skolmiljö 
(KS-2019-00833) 

• Motion (KD) angående hundskog på Norra Berget (KS-2019-
00834) 

• Motion (KD) angående kajakcontainrar till alla (KS-2019-
00835) 

• Motion (KD) angående digitalt kompetenslyft för kommunens 
anställda (KS-2019-00916) 

• Motion (L) om att öppna en parklek i Sundsvall (KS-2019-
00982) 

• Motion (MP) om kris- och beredskapsplaner för kollektivtrafik 
(KS-2018-00386) 

• Motion (M) Refill Sundsvall (KS-2019-01011) 
 

Bifallna motioner 
I följande avsnitt ges en redovisning för motioner som bifallits helt eller på 
annat sätt behandlats positivt av kommunfullmäktige. Sedan fullmäktiges 
sammanträde i maj 2020 till och med det senaste sammanträde i oktober 
2020 har inga motioner bifallits helt, eller på andra sätt behandlats positivt. 
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Nedan redovisas fem motioner3. Vissa av dessa motioner har redovisats vid 
tidigare tillfällen men kan ha varit i en implementeringsfas, vilket gör en 
extra återblick angelägen. 
 
Motion (KD) angående köp av Tranviken (KS-2019-00457) 
Kommunfullmäktige (2020-01-27 § 20) beslutade att avslå motionen med 
tilläggsatt-satser som gav kommunstyrelsen i uppdrag att förutsättningslöst 
utreda vilka möjligheter det finns för Tranvikens framtid, samt att 
uppdraget redovisas i kommunstyrelsen senast oktober 2020. 
 
En återkoppling från kommunstyrelsekontoret är att arbetet är pågående. 
Verksamheten har fört samtal med Kultur och fritid, Drakfastigheter och 
stadsbyggnadskontorets mark och exploateringsavdelning, men arbetet har 
försenats på grund av Coronapandemin. Kring årsskiftet beräknas arbetet 
kunna komma fram till något som kan presenteras för kommunstyrelsen i 
början av nästa år. 
 
Motion (L) om att införa en medborgarapp 
Kommunfullmäktige (2018-03-26 § 80) biföll att en app för medborgare 
med information om Sundsvalls kommun ska införas. 
Kommunstyrelsekontoret återkopplar att utvecklingen av medborgarappen 
pågår som ett projekt inom Handlingsplan för digitalisering och i somras 
lanserades en första testversion med badtemperaturer i samarbete med 
Kultur och fritid, tips på besöksmål i samarbete med Näringslivsbolaget 
samt en enkel felanmälan till kommunen. Utvecklingen av den första 
riktiga versionen som kommer att innehålla fler tjänster är i sitt slutskede 
och lansering är planerad inom 2020. 
 
Motion (L) om att teckna ett IOP-avtal mellan Sundsvalls kommun 
och tjejjouren Skogsrå i Sundsvall 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde (2018-03-26 § 79) ansågs 
motionen vara besvarad men ärendet behandlades delvist positivt med flera 
tilläggsatt-satser som kom att resultera i ett nytt beslut om att riktlinjer för 
IOP-avtal gällande sociala verksamheter ska tas fram. Kultur- och 
fritidsnämnden (2019-04-24 § 41) tog fram ett förslag till riktlinjer som 
överlämnats till kommunstyrelsen för vidare hantering. 
 
Vid den förra redovisningen återkopplade kommunstyrelsekontoret att 
ärendet är juridiskt avancerat och att det internremitterats inom kontoret, 

                                                 
3 Noteras att för Motion (L) om att införa central rättning av nationella prov (KS-
2018-00865) och Motion (L) att utreda möjligheterna till intraprenadlösningar inom 
skolan (KS-2017-00471) har barn- och utbildningskontoret valt att inte lämna 
lägesrapport vid detta redovisningstillfälle. 
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varpå ett bredare remissförfarande inom kommunen planerats. En 
lägesuppdatering är att kommunens nämnder nu beretts möjligheten att 
inkomma med yttranden och att en intern kvalitetskontroll gjorts inom 
kontoret. Förvaltningens förslag till nya riktlinjer har överlämnats till 
politiken och beräknas nå fullmäktige för slutligt ställningstagande i 
januari.  
 
Motion (M) om kompiskortet i Sundsvall 
Motionens första att-sats bifölls vid kommunfullmäktige (2018-10-29 § 
214) och lyder ”att kultur- och fritids- och socialnämnden tar fram 
riktlinjer för framtagning av ett kompiskort”. 
 
En nulägesstatus är att kultur- och fritidsnämnden (2020-05-27 § 60), vård- 
och omsorgsnämnden (2020-05-27 § 66) och individ- och 
arbetsmarknadsnämnden (2020-05-28 § 82) har beslutat att godkänna 
riktlinjer för kompiskort i Sundsvalls kommun och att revideringar ska 
göras i samråd mellan nämnderna. Vidare återkopplar kultur- och 
fritidsförvaltningen ett gemensamt svar att det praktiska arbetet snart är 
klar. Exempelvis beräknas ett arbete med att ta fram en e-tjänst för ansökan 
både av kortet (men också för de föreningar/organisationer som vill ansluta 
sig) vara klart innan årsskiftet.  
 
Motion (MP) om internt klimatkompensationskonto 
Kommunfullmäktige (2019-05-27 § 140) beslutade att bifalla motionen 
”att utreda möjligheterna att införa en modell för intern 
klimatkompensation liknande Region Västernorrlands, för att minska resor 
samt resors klimatpåverkan inom kommunens verksamheter” och uppdrog 
till kommunstyrelsen att genomföra utredningen. 
 
Kommunstyrelsekontoret återkopplar att beslutet att inleda en utredning 
inte hanterats på tjänstemannanivå som det borde. Med anledning av detta 
har nu uppdraget tilldelats handläggare som ska arbeta med att verkställa 
beslutet. 
 
 
 
 
Lennart Andersson  
Tf. kommundirektör  
 



Bilaga: Förteckning av obesvarade motioner, 2020-11-16 (KS-2020-01191-1)

Nummer Inlämnad Diarienummer Titel Avsändare Färdigutredd Status

1 2017-12-15 KS-2017-00928 Motion (M) om giftermål med minderåriga Moderaterna X Behandlades på kommunstyrelsen 2020-10-12 § 205

2 2017-12-15 KS-2018-00386 Motion (MP) om kris- och beredskapsplaner för kollektivtrafik Miljöpartiet X Färdigutredd av kommunstyrelsekontoret

3 2018-05-28 KS-2018-00464 Motion (M) Studentbostäder åt studerande på yrkeshögskolor Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

4 2018-06-25 KS-2018-00543 Motion (L) gör vinterväghållningen mer kostnadseffektiv Liberalerna X Behandlades på kommunstyrelsen 2020-09-14 § 172

5 2018-09-24 KS-2018-00722 Motion (MP) om försök med dagsljusbelysning i skolorna Miljöpartiet Remitterad till barn- och utbildningsnämnden

6 2019-01-28 KS-2019-00121 Motion (KD) angående skoterfria friluftsområden i Sundsvalls kommun Kristdemokraterna X Behandlas på plan- och utvecklingsutskottet 2020-11-17

7 2019-01-28 KS-2019-00124 Motion (M) om drogfria skolor Moderaterna X Behandlades på kommunstyrelsen 2020-09-14 § 171

8 2019-02-22 KS-2019-00216
Motion (L) publicera alla nämnder och styrelsers möteshandlingar och
protokoll på kommunens hemsida Liberalerna X Behandlas på kommunstyrelsen 2020-11-16

9 2019-03-25 KS-2019-00325
Motion (KD) angående bakgrundskontroll av personal inom vård och
omsorg Kristdemokraterna Remitterad till vård- och omsorgsnämnden

10 2019-04-29 KS-2019-00455
Motion (SD) inför frivillig och gratis influensavaccinering för all
kommunalt anställda personal inom förskola, skola, vård- och omsorg Sverigedemokraterna X Färdigutredd av kommunstyrelsekontoret

11 2019-05-13 KS-2019-00492 Motion (L) Fortsätt klimatanpassa Sundsvall! Liberalerna Under kommunstyrelsekontorets beredning

12 2019-05-24 KS-2019-00516
Motion (L) om att bygga demensboende/äldreboende enligt dansk
modell (demensby) Liberalerna Under kommunstyrelsekontorets beredning

13 2019-05-27 KS-2019-00534 Motion (KD) angående byggande av anpassad lekplats i Sundsvall Kristdemokraterna X Behandlades på kommunstyrelsen 2020-06-08 § 123

14 2019-06-24 KS-2019-00597 Motion (KD) angående projektmedel för att motverka äldres ensamhet Kristdemokraterna X Behandlas på kommunstyrelsen 2020-11-16

15 2019-09-25 KS-2019-00809 Motion (L) om att upphöra med kommunala fyrverkerier Liberalerna X Färdigutredd av kommunstyrelsekontoret

16 2019-09-25 KS-2019-00808
Motion (L) om att förtydliga effekt på hälsa i förvaltningarnas
övervägande vid yttrande inför beslut Liberalerna X Behandlas på plan- och utvecklingsutskottet 2020-11-17

17 2019-09-25 KS-2019-00807
Motion (L) om att införa ett palliativt resursteam i Sundsvalls
kommun Liberalerna X Behandlades på kommunstyrelsen 2020-06-08 § 144

18 2019-09-30 KS-2019-00835 Motion (KD) angående kajakcontainrar till alla Kristdemokraterna X Behandlades på kommunstyrelsen 2020-06-08 § 147

19 2019-09-30 KS-2019-00834 Motion (KD) angående hundskog på Norra Berget Kristdemokraterna X Behandlades på kommunstyrelsen 2020-06-08 § 146

20 2019-09-30 KS-2019-00833 Motion (KD) angående undersökningar av elevers skolmiljö Kristdemokraterna X Behandlades på kommunstyrelsen 2020-06-08 § 145

21 2019-09-30 KS-2019-00820 Motion (M) om långsiktigt samarbete rörande nattvandringar Moderaterna X Behandlades på kommunstyrelsen 2020-10-12 § 206



22 2019-10-28 KS-2019-00916
Motion (KD) angående digitalt kompetenslyft för kommunens
anställda Kristdemokraterna X Behandlades på kommunstyrelsen 2020-06-08 § 148

23 2019-10-28 KS-2019-00917 Motion (KD) angående projekt med dubbla friskvårdstimmar Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

24 2019-11-18 KS-2019-00982 Motion (L) om att öppna en parklek i Sundsvall Liberalerna X Behandlades på kommunstyrelsen 2020-09-14 § 169

25 2019-11-25 KS-2019-01011 Motion (M) Refill Sundsvall Moderaterna X Behandlas på service- och förvaltningsutskottet 2020-12-15

26 2019-11-25 KS-2019-01015
Motion (KD) Angående att ange köttets ursprung på kommunens
menyer Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

27 2019-12-16 KS-2019-01115 Motion (KD) angående förstudie av kulturhus/kongresshall Kristdemokraterna X Behandlades på kommunstyrelsen 2020-09-14 § 168

28 2019-12-16 KS-2019-01114
Motion (M) om att uppdatera inköpsstrategin i enlighet med
Näringslivsprogrammet Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

29 2019-03-25 KS-2020-00158
Motion (KD) angående bevarande av kommunövergripande
särskilda undervisningsgrupper Kristdemokraterna X Behandlas på kommunstyrelsen 2020-11-16

30 2020-02-24 KS-2020-00270 Motion (M) angående Sundsvalls befolkningstillväxt, februari Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

31 2020-02-24 KS-2020-00268 Motion (KD) angående synpunkt Sundsvall Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

32 2020-02-24 KS-2020-00269 Motion (L) angående fler kommunala naturreservat Liberalerna X Behandlades på kommunstyrelsen 2020-09-14 § 171

33 2020-02-25 KS-2020-00271 Motion (M) angående Sundsvalls befolkningstillväxt, mars Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

34 2020-09-28 KS-2020-00943
Motion (M) om språkverifiering inför anställning inom
äldreomsorgen Moderaterna Remitterad till vård- och omsorgsnämnden

35 2020-09-28 KS-2020-00942 Motion (KD) angående omvandling av affärslokaler Kristdemokraterna Remitterad till stadsbyggnadsnämnden

36 2020-10-26 KS-2020-01044 Motion (M) om en ny modell för kommunens lokalförsörjning Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

37 2020-10-26 KS-2020-01043 Motion (KD) angående aktivt arbete för grön omställning av flyget Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning
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