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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. 
 

Kommunstyrelsekontorets redovisning 

Obesvarade motioner 
Sammanfattningsvis har kommunfullmäktige från den senaste 
redovisningen i april 2018 fram till och med september 2018 överlämnat 
28 motioner till kommunstyrelsen för beredning. Av bilagd förteckning 
framgår att det per den 9 oktober 2018 finns sammanlagt 56 motioner som 
väckts i kommunfullmäktige men som ännu inte kommit till fullmäktige 
för slutlig behandling. 
 
Av de obesvarade motionerna har 12 stycket blivit färdigutredda och 
överlämnats till politiken för vidare behandling1. 
 
Totalt 13 motioner är 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 åtta av de gamla motionerna är färdigutredda och har 
överlämnats till politiken. För de resterande gamla motionerna ges följande 
statusuppdateringar: 
 
 
 

                                                 
1 Av de åtta gamla motionerna behandlas en på plan- och utvecklingsutskottet i oktober 
och resterande sju motioner behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.  
2 Kommunallag (2017:725), 5 kap. 35 § 
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Motion (M) angående nya sätt för att få fler bostäder (KS-2015-00222), 
Motion (M), (FP), (KD) angående 200 nya äldreboendeplatser (KS-2015-
00546) och Motion (L) bygg nya bostäder i solig sluttning och skapa 
effektiv kommunförvaltning (KS-2016-00401) är samtliga fortsatt under 
kommunstyrelsekontorets beredning. 
 
Motion (M) om medborgarbudget (KS-2017-00699) 
Motionen återremitterades vid kommunfullmäktige 2018-02-26 § 30 för att 
”uppdra till koncernstaben att analysera vidare vilka åtgärder som krävs för 
att öka medborgarnas engagemang och delaktighet samt återkomma med 
förslag till ett eller flera möjliga verktyg, där förhoppningsvis, 
Medborgarbudget är ett av verktygen”. 
 
För närvarande pågår en översyn av hela området Medborgardialog, vilket 
är ett bredare begrepp som inkluderar allt från exempelvis samrådsmöten 
till webbsidor och sociala medier. Denna översyn samordnas på 
koncernstabens kommunikationsavdelning, och det har bedömts lämpligt 
att frågan om medborgarbudget inkluderas i den bredare översynen. Detta 
för att undvika att det skapas parallella utredningar. Svar på återremissen 
anstår tills den bredare översynen är slutförd. 
 
Motion (M) angående passiv insamling av pengar (tiggeri) (KS-2017-
00787) är utredd, men frågan som ärendet behandlar står föremål för en 
rättslig prövning. Svar avvaktas i väntan på dom. I sammanhanget har 
Högsta förvaltningsdomstolen gett prövningstillstånd och SKL gavs 
tillfälle att yttra sig senast den 13 augusti 2018. 
 

Bifallna motioner 
I följande avsnitt kommer en lägesstatus redovisas för motioner som 
bifallits eller på annat sätt behandlats positivt av kommunfullmäktige. 
 
Gällande nyligt beslutade motioner har totalt fyra stycken, från och med 
förra redovisningen i april 2018 till och med sammanträdet i september 
2018, bifallits eller på andra sätt behandlats positivt av 
kommunfullmäktige3. 
 
Nedan kommer nio stycken motioner att redovisas. Först kommer det att 
göras en tillbakablick där sex motioner som varit med vid den förra 
                                                 
3 Noterat att dessa motioner kommer att redovisas vid nästkommande redovisning i april 
2018 eftersom de är så pass nyligt beslutade. Dessa motioner är Motion (L) att utreda 
intraprenadlösningar inom skolan (KS-2017-00471), Motion (M) arbetskläder i förskolan 
(KS-2017-00122), Motion (MP) angående ökad biologisk mångfald i Sundsvall (KS-
2017-00678) och Motion (KD) angående uppförandekod i fullmäktige, nämnder och 
styrelser (KS-2018-00154).  
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redovisningen att redovisas igen (nr 1-6). Dessa motioner kan exempelvis 
ha varit i en implementeringsfas i koncernen under det föregående 
redovisningstillfället vilket gör en extra återblick angelägen. Slutligen 
kommer tre nyare motioner att redovisas som inte var med vid förra 
redovisningstillfället (nr 7-9). 
 

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

Vid kommunfullmäktiges sammanträde (2016-09-26 § 192) bifölls bland 
annat att-satsen att en handlingsplan tas fram som en del av nya MRP 
uppdraget En jämställd och jämlik kommun. Sedan förra redovisningen av 
obesvarade och bifallna motioner i april har handlingsplanen Strategi för 
jämställdhetsintegrering tagits fram i samverkan med alla förvaltningar 
och Cesam (central samverkan). Ärendet behandlades vid 
kommunfullmäktige (2018-09-24 § 170) som beslutade att dokumentet 
skulle antas och uppdrog till samtliga nämnder att införa det i sina 
verksamheter. Strategin expedierades nyligen till nämnderna. 
 

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

Kommunfullmäktige (2016-09-26 § 194) biföll fem att-satser, däribland 
”att stadsbyggnadsnämnden i samråd med andra berörda nämnder utreder 
möjligheterna, inklusive kostnader och finansieringsförslag, för att anlägga 
och driva en trädgårdsanläggning eller botanisk trädgård”. 
Stadsbyggnadskontorets utredning blev godkänd av 
stadsbyggnadsnämnden (2018-02-21 § 36) och ärendet har gått vidare till 
kommunstyrelsekontoret. Handläggningen hos kommunstyrelsekontoret är 
färdig och ärendet är planerat att behandlas på politikens kommande 
sammanträden. 
 

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

Motionen blev delvist bifallen med 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 handläggningen av 
bygglovsärenden av vindslägenheter. 
 
Vid förra redovisningen i april återkopplade stadsbyggnadskontoret att 
kompletterande information lagts ut på hemsidan men att de inte hunnit 
bjuda in till träffar för fastighetsägare på grund av hög arbetsbörda. En 
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statusuppdatering är att kontoret haft en träff på Näringslivsbolaget och 
informerat inbjudna fastighetsägare och fastighetsorganisationer. Kontoret 
har även vid besök informerat enskilda fastighetsägare. 
 
Den andra att-satsen som bifölls var att det kommunala bostadsbolaget 
Mitthem AB får i uppdrag att genomföra en inventering av möjliga vindar 
för ombyggnad till lägenheter. Mitthem AB återkopplar att inventeringen 
fortsätter som planerat och ska vara klar första halvåret 2019. 
 

4. Motion (L) beträffande sommarskola för nyanlända (KS-2016-
00853) 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde (2017-11-27 § 227) bifölls 
motionen så till vida att sommarskola ska tillhandahållas för nyanlända 
elever, att längden beslutas av barn- och utbildningsnämnden utifrån 
målgruppens behov samt att barn- och utbildningsnämnden utformar 
insatsen i dialog med övriga nämnder som är berörda av frågan. 
 
Barn- och utbildningskontoret återkopplar att sommarskolan genomfördes 
vecka 25 – 28 och till den sökte elever från grundskolans årskurs sex till 
nio och elever från Språkintroduktionsprogrammet som inte var nära 
kunskapsmålen för grundskolans årskurs nio. Totalt påbörjade 133 elever 
studierna, varav 29 kom från grundskolan. Sommarskola för nyanlända var 
därmed den näst största elevgruppen av de som var inskrivna i 
sommarkolan. 
 
Undervisningen genomfördes till största delen av lärarstuderande. En 
specialpedagog arbetade som arbetsledare, mentor samt speciallärare och 
strukturerade arbetet. Ytterligare en speciallärare gav stöd och hjälp i vissa 
elevgrupper under en begränsad tid. 
 
Genom ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan anordnades 
undervisning i körkortsteori en timma per dag för eleverna som normalt 
studerar på språkintroduktion. Undervisningen följdes upp genom 
gruppdiskussioner i ämnet svenska. Den verksamheten finansierades av 
medel från kultur- & fritidsförvaltningen. 
 
Under de tre första veckorna anordnades också simskola i totalt fyra 
grupper och totalt 19 elever klarade simprovet. Även denna verksamhet 
finansierades av kultur- och fritidsförvaltningen. 
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5. Motion (MP) angående om att ta fram en strategi för hållbar 
konsumtion (KS-2017-00135) 

Motionen bifölls vid kommunfullmäktige 2017-12-18 § 253 och det 
uppdrogs till kommunstyrelsen att ta fram en strategi för hållbar 
konsumtion. Nuvarande lägesstatus är att ärendet fortsatt är under 
kommunstyrelsekontorets hantering. 
 

6. Motion (KD) om rörelse på schemat varje dag (KS-2015-
00086) 

Kommunfullmäktige (2018-01-29 § 15) beslutade att anse motionen vara 
besvarad men biföll en att-sats: ”att översända motionen och utvärderingen 
till rektorer på samtliga skolor i Sundsvalls kommun för vidare hantering”.  
 
Barn- och utbildningskontoret återkopplar att Sundsvalls kommun i början 
av 2018 fick en förfrågan från Sveriges Kommuner och Landsting om att 
ingå i en gemensam social investering inom området fysisk aktivitet som 
medel för förbättrade skolresultat och psykisk hälsa. Utgångspunkten är 
den forskning som finns kring fysisk aktivitet och dess positiva effekter på 
hjärnan. I mars 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden att tacka ja 
till förfrågan och tre skolor kommer att delta. 
 
Rörelseprojekt i form av sociala investeringsfonden ska påbörjas på två 
skolor. Utöver detta har flera skolor arbete igång men löser det utan 
projekt, exempelvis har Bergsåkers skola promenader inlagda på schemat 
varje dag. Gångviken har rörelse för alla varje dag, för att sedan i direkt 
anslutning till det, arbeta med läsning.  
 

7. Motion (L) om att införa en medborgarapp 
Motionen bifölls vid kommunfullmäktige (2018-03-26 § 80). Fullmäktige 
beslutade även att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en förstudie 
med syfte att införa en medborgarapp med kostnadstäckning inom 
koncernstabens ram. Kommunstyrelsekontoret återkopplar att förstudien 
pågår oktober-december och att ett införandeprojekt är planerat att starta 
under februari 2019. 
 

8. Motion (L) om att teckna ett IOP-avtal mellan Sundsvalls 
kommun och tjejjouren Skogsrå i Sundsvall (KS-2017-00395) 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde (2018-03-26 § 79) ansågs 
motionen vara besvarad men ärendet behandlades delvist positivt med tre 
tilläggsatt-satser. Bland annat gavs kultur- och fritidsnämnden uppdrag att i 
samverkan med kommunstyrelser utreda överenskommelse som bland 
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annat IOP-avtal samt att ärendet återrapporteras till fullmäktige senast 
september 2018. 
 
Tidsramen att ta fram förslag på överenskommelser likt IOP-avtal 
bedömdes vara för snäv, då kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 
vid sitt sammanträde i juni. Kommunstyrelsekontoret har därför inte hunnit 
sätta sig in i materialet och önskade förlängd svarstid. Kommunfullmäktige 
(2018-09-24 § 169) beslutade att bevilja längre svarstid till december 2018. 
 

9. Motion (KD) angående införande av volontärarbete som 
alternativ inom individuellt val i gymnasiet (KS-2017-00570) 

Kommunfullmäktige (2018-02-26 § 32) beslutade att avslå motionen men 
biföll samtidigt en tilläggsatt-sats som lyder ”att verksamhetschef för 
gymnasieskola, tillsammans med rektorsgrupp Sundsvalls gymnasium och 
elever, för dialog hur volontärarbete kan möjliggöras i gymnasieskolan”. 
 
Barn- och utbildningskontoret återkopplar att Sundsvalls gymnasium inte 
kan införa volontärsarbete som individuellt val då det inte är en nationell 
kurs. Inom det samhällsvetenskapliga programmet finns en kurs som heter 
”Youth in action” och som erbjuder elever möjligheten att på ett praktiskt 
sätt erhålla teoretiska kunskaper om möjligheten till volontärarbete och 
omsätta det i praktiken. 
 
 
 
 
Åsa Bellander  
Kommundirektör  
 
 



 
 
 

 
Bilaga: Redovisning av obesvarade motioner oktober 2018 
(KS-2018-00691-1) 
 
Nummer Registrerad Diarienummer Avsändare (parti) Namn Status 

01 2015-02-23 KS-2015-00222  Moderaterna  Motion (M) angående nya sätt för att få fler bostäder  Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

02 2015-06-22 KS-2015-00546  Moderaterna, 
Liberalerna, 
Kristdemokraterna  

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

Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

03 2016-05-04 KS-2016-00401 Liberalerna Motion (L) bygg nya bostäder i solig sluttning och 
skapa effektiv kommunförvaltning 

Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

04 2016-11-14 KS-2016-00856 Liberalerna Motion (L) beträffande röja sly längs kustvägen på 
Alnö 

Behandlas på kommunfullmäktige 
i oktober 

05 2016-11-29 KS-2016-00913 Liberalerna Motion (L) om att bygga om duschar så elever vågar 
duscha 

Behandlas på kommunfullmäktige 
i oktober 
 

06 2017-01-30 KS-2017-00123 Kristdemokraterna Motion (KD) angående införande av kultur- och 
fritidsbidrag till familjer med beviljat ekonomiskt 
bistånd 
 

Behandlas på kommunfullmäktige 
i oktober 

07 2017-03-27 KS-2017-00306 Miljöpartiet Motion (MP) angående ansvarsfulla investeringar Behandlas på kommunfullmäktige 
i oktober 

08 2017-05-29 KS-2017-00495 Kristdemokraterna Motion (KD) angående införande av uppsökande 
verksamhet i äldreomsorgen 

Behandlas på plan- och 
utvecklingsutskottet i oktober 

09 2017-09-25 KS-2017-00699 Moderaterna Motion (M) om medborgarbudget Motionen återremitterades vid 
kommunfullmäktige i februari. 
Fortsatt under 
kommunstyrelsekontorets 
beredning 

10 2017-09-25 KS-2017-00707 Kristdemokraterna Motion (KD) angående inrättande av projektgrupp med 
uppdrag att arbeta för Alnöbrons framtid 

Behandlas på kommunfullmäktige 
i oktober 

11 2017-09-27 KS-2017-00716 Liberalerna Motion (L) parasportotek i Sundsvall Behandlas på kommunfullmäktige 
i oktober 

12 2017-10-18 KS-2017-00782 Liberalerna Motion (L) om anhörigfällan Behandlas på kommunfullmäktige 
i oktober 



 
 
 

13 2017-10-20 KS-2017-00787 Moderaterna Motion (M) angående passiv insamling av pengar 
(tiggeri) 

Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

14 2017-10-30 KS-2017-00814 Kristdemokraterna Motion (KD) angående införande av Frivilligcentral i 
Sundsvalls kommun 

Ärendet är remitterat till kultur- 
och fritidsnämnden. 

15 2017-11-17 KS-2017-00852 Moderaterna Motion (M) angående central ställplats för husbilar i 
Sundsvall 

Behandlas på kommunfullmäktige 
i oktober 

16 2017-11-27 KS-2017-00877 Kristdemokraterna Motion (KD) angående framtagande av nytt 
funktionshinderprogram för Sundsvalls kommun. 

Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

17 2017-11-27 KS-2017-00876 Miljöpartiet Motion (MP) angående kommunen upphör med eller 
minskar användningen av produkter som innehåller 
eller genererar mikroplast 

Under kommunstyrelsekontorets 
beredning  

18 2017-12-15 KS-2017-00928 Moderaterna Motion (M) om giftemål med minderåriga Under kommunstyrelsekontorets 
beredning. Remissvar från 
socialnämnden har inkommit. 

19 2017-12-18 KS-2017-00938 Miljöpartiet Motion (MP) angående alla partier representerade i 
Kommunrevisionen 

Behandlas på kommunfullmäktige 
i oktober 

20 2018-01-12 KS-2018-00063 Moderaterna Motion (M) om torghandel i Sundsvall Ärendet är remitterat till 
Näringslivsbolaget i Sundsvall 
AB, miljönämnden och 
stadsbyggnadsnämnden 

21 2018-01-29 KS-2018-00155 Kristdemokraterna Motion (KD) angående fritt Wi-Fi på kommunens 
äldreboenden 

Ärendet har remitterats till bland 
annat Kommunala 
pensionärsrådet, Mitthem AB och 
socialnämnden 

22 2018-01-29 KS-2018-00156 Miljöpartiet Motion (MP) erbjud kockar inom kommunala 
verksamheter utbildning i vegetarisk matlagning 

Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

23 2018-02-19 KS-2018-00193 Liberalerna Motion (L) rätt att välja även när vi är årsrika Ärendet är remitterat till 
socialnämnden 
 

24 2018-02-26 KS-2018-00209 Moderaterna Motion (M) om kompiskortet i Sundsvall Behandlas på kommunfullmäktige 
i oktober 

25 2018-02-26 KS-2018-00212 Miljöpartiet Motion (MP) om att det ska vara lätt att göra rätt Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

26 2018-03-19 KS-2018-00284 Moderaterna Motion (M) angående dubbla fastighetsorganisationer i 
Sundsvall 

Behandlas på kommunfullmäktige 
i oktober 

27 2018-03-26 KS-2018-00309 Liberalerna Motion (L) vill du bli måltidsvän? Under kommunstyrelsekontorets 
beredning. Remissvar från 
socialnämnden har inkommit 



 
 
 

28 2018-03-26 KS-2018-00313 Kristdemokraterna Motion (KD) angående extern utredning om orsaker till 
bristande skolresultat 

Behandlas på kommunfullmäktige 
i oktober 

29 2018-04-23 KS-2018-00388 Kristdemokraterna Motion (KD) angående tilläggsuppdrag till budget- och 
skuldrådgivningen 

Ärendet är remitterat till 
socialnämnden 

30 2018-04-23 KS-2018-00377 Liberalerna Motion (L), E-nattfrid för de som vill Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

31 2018-04-23 KS-2018-00378 Liberalerna Motion (L) om självsanerande offentliga toaletter Ärendet är remitterat till 
stadsbyggnadsnämnden 

32 2018-04-23 KS-2018-00387 Miljöpartiet Motion (MP) om internt klimatkompensationskonto Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

33 2018-04-23 KS-2018-00386 Miljöpartiet Motion (MP) om kris- och beredskapsplaner för 
kollektivtrafik 

Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

34 2018-05-28 KS-2018-00469 Kristdemokraterna Motion (KD) angående införande av värdighetsgaranti 
i äldreomsorgen 

Ärendet är remitterat till 
socialnämnden 

35 2018-05-28 KS-2018-00470 Kristdemokraterna Motion (KD) angående införande av nya kommunala 
öppna förskolor 

Ärendet är remitterat till barn- och 
utbildningsnämnden och nämnden 
för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration 

36 2018-05-28 KS-2018-00471 Kristdemokraterna Motion (KD) angående införande av barnperspektiv i 
skrivelser 

Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

37 2018-05-28 KS-2018-00464 Moderaterna Motion (M) Studentbostäder åt studerande på 
yrkeshögskolor 

Ärendet är remitterat till Mitthem 
AB 

38 2018-05-28 KS-2018-00463 Liberalerna Motion (L) Mobilfrihet i klassrummet på grundskolan! Ärendet är remitterat till barn- och 
utbildningsnämnden 
 

39 2018-06-20 KS-2018-00539 Socialdemokraterna Motion (S) angående högskolebehörighet som norm på 
de yrkesförberedande gymnasieprogrammen 

Ärendet är remitterat till barn- och 
utbildningsnämnden 

40 2018-06-25 KS-2018-00547 Miljöpartiet Motion (MP) om alkoholfri representation Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

41 2018-06-25 KS-2018-00546 Miljöpartiet Motion (MP) om att inrätta en egen lokal 
Barnombudsman 

Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

42 2018-06-25 KS-2018-00559 Kristdemokraterna Motion (KD) om att motverka ofrivillig ensamhet hos 
äldre 

Ärendet är remitterat till 
socialnämnden 
 

43 2018-06-25 KS-2018-00542 Liberalerna Motion (L) språkförskola för nyanlända Ärendet är remitterat till 
socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och nämnden 



 
 
 

för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration 

44 2018-06-25 KS-2018-00543 Liberalerna Motion (L) gör vinterväghållningen mer 
kostnadseffektiv 

Ärendet är remitterat till 
stadsbyggnadsnämnden 

45 2018-09-24 KS-2018-00717 Miljöpartiet Motion (MP) om möjlighet att anlägga en egen 
skolträdgård 

Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

46 2018-09-24 KS-2018-00718 Miljöpartiet Motion (MP) om att Sundsvall ska införa 
miljöledningssystem 

Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

47 2018-09-24 KS-2018-00719 Miljöpartiet Motion (MP) om gröna investeringar och gröna 
obligationer 

Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

48 2018-09-24 KS-2018-00720 Miljöpartiet Motion (MP) om att ta fram en plan för hur Sundsvall 
ska bli fossilfritt till 2045 

Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

49 2018-09-24 KS-2018-00721 Miljöpartiet Motion (MP) om möjlighet att införa ett system för e-
förslag 

Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

50 2018-09-24 KS-2018-00722 Miljöpartiet Motion (MP) om försök med dagsljusbelysning i 
skolorna 

Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

51 2018-09-24 KS-2018-00723 Miljöpartiet Motion (MP) om fler kommunala naturreservat Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

52 2018-09-24 KS-2018-00724 Miljöpartiet Motion (MP) om en seniorpool i kommunens regi Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

53 2018-09-24 KS-2018-00725 Miljöpartiet Motion (MP) om en Val- och demokratinämnd Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

54 2018-09-24 KS-2018-00726 Miljöpartiet Motion (MP) om att införa Medborgarbudget i 
Sundsvall 

Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

55 2018-09-24 KS-2018-00727 Miljöpartiet Motion (MP) om att införa medborgarförslag till 
kommunfullmäktige 

Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 

56 2018-09-24 KS-2018-00728 Miljöpartiet Motion (MP) om att säkra att det finns mark kvar att 
odla på 

Under kommunstyrelsekontorets 
beredning 
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