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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 april1 
och oktober eller på nästkommande ordinarie sammanträde. 
 

Kommunstyrelsekontorets redovisning 

Obesvarade motioner 
Sammanfattningsvis har kommunfullmäktige från och med den senaste 
redovisningen i oktober 2019 till och med april 2020 överlämnat 13 
motioner till kommunstyrelsen för beredning. Av bilagd förteckning 
framgår att det per den 12 maj 2020 finns 40 motioner som väckts i 
kommunfullmäktige men som är obesvarade och alltså inte kommit till 
fullmäktige för slutligt ställningstagande. 
 
Av de obesvarade motionerna har 15 stycken en färdigutredd status hos 
kommunstyrelsekontoret och har överlämnats till politiken för vidare 
behandling. 
 
Vid kommunfullmäktige i maj kommer totalt 18 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 sju 
av dessa äldre motioner tillhör de som är färdigutredda av 
kommunstyrelsekontoret och som har överlämnats till politiken. För de 
motioner som passerat tidsfristen ges följande statusuppdateringar: 
 

                                                 
1 Då fullmäktiges sammanträde utgick i april ges denna redovisning vid det 
nästkommande sammanträdet i maj i stället. 
2 Kommunallagen (2017:725), 5 kap. 35 § 
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För Motion (L) parasportotek i Sundsvall (KS-2017-00716) beslutade 
kommunfullmäktige (2018-10-29 § 211) att motionen återupptas efter 
utgången av 2019, då det är klarlagt ifall Sportoteket ska implementeras 
eller inte. Nu när implementeringen genomförts återkopplar 
kommunstyrelsekontoret att ärendet ska remitteras till kultur- och 
fritidsnämnden för att sedan färdigställas för att överlämnas till politiken. 
 
Gällande Motion (M) om giftermål med minderåriga (KS-2017-00928) 
har det gjorts en juridisk bedömning rörande den nya lagstiftningen. 
Kontoret återkopplar att bedömningen nyligen inkommit och att arbetet 
med motionen pågår. 
 
Motion (L) rätt att välja även när vi är årsrika (KS-2018-00193), 
Motion (L) vill du bli måltidsvän? (KS-2018-00309), Motion (MP) om 
en seniorpool i kommunens regi (KS-2018-00724), Motion (L) om 
gratis broddar (KS-2019-00083), Motion (M) om drogfria skolor (KS-
2019-00124), Motion (SD) inför frivillig och gratis 
influensavaccinering för all kommunalt anställda personal inom 
förskola (KS-2019-00455) och Motion (KD) angående byggande av 
anpassad lekplats i Sundsvall (KS-2019-00534) är färdigutredda av 
kommunstyrelsekontoret och har överlämnas till politiken för vidare 
behandling. 
 
Gällande Motion (L) gör vinterväghållningen mer kostnadseffektiv 
(KS-2018-00543) beslutade plan- och utvecklingsutskottet att skicka 
tillbaka ärendet till kommunstyrelsekontoret för att kompletteras med 
yttrande från stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämnden (2020-01-
29 § 17) har yttrat sig över motionen och överlämnat svaret till kontoret för 
vidare hantering. 
 
För Motion (KD) angående skoterfria friluftsområden i Sundsvalls 
kommun (KS-2019-00121) har kompletterande uppgifter hämtats in från 
Kultur & Fritids friluftskontor och kommunstyrelsekontorets arbete med 
motionen pågår. 
 
Motion (L) publicera alla nämnder och styrelsers möteshandlingar och 
protokoll på kommunens hemsida (KS-2019-00216) är under 
kommunstyrelsekontorets handläggning och beräknas att kunna tas in i den 
politiska processen efter sommaren. 
 
Gällande Motion (M) Studentbostäder åt studerande på 
yrkeshögskolor (KS-2018-00464) så har utredningen omfattat kontakter 
med Mitthem AB, Mittuniversitetet, kompetensförsörjningsstrateg samt 
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med representant för Yrkeshögskolan Mitt. Ärendet kommer behandlas på 
kommunstyrelsekontorets kvalitetssäkringsmöte och därefter göras klart 
för politisk behandling. 
 
Motion (L) om att bygga demensboende/äldreboende enligt dansk 
modell (demensby) (KS-2019-00516) kommer att internremitteras till 
Drakfastigheter för att inhämta deras yttrande, varpå beredningen kan 
färdigställas och överlämnas för politisk behandling. Remissvar från 
socialnämnden har sedan tidigare inkommit. 
 
För Motion (L) Fortsätt klimatanpassa Sundsvall! (KS-2019-00492), 
Motion (MP) om kris- och beredskapsplaner för kollektivtrafik (KS-
2018-00386) och Motion (MP) om försök med dagsljusbelysning i 
skolorna (KS-2018-00722) är statusen att de fortsatt är under 
kommunstyrelsekontorets beredning.  
 
Motion (KD) angående bakgrundskontroll av personal inom vård och 
omsorg (KS-2019-00325) är fortsatt på remiss hos vård- och 
omsorgsnämnden (dåvarande socialnämnden). Socialnämndens 
arbetsutskott (2019-09-11 § 60) beslutade ”att återremittera ärendet till 
förvaltningen för att avvakta eventuellt ny lagstiftning och nationella 
riktlinjer inom området”. Regeringen har gett en särskild utredare i 
uppdrag att bland annat utreda behovet av utökat författningsstöd för 
kontroll av uppgifter i belastningsregistret i arbetslivet (se SOU 2019:19). 
Kommunstyrelsekontoret beräknar att motionen inte kommer kunna tas 
upp i närtid men förmodligen under 2020. 
 

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 oktober 2019 till och med det senaste sammanträde i mars 
2020 har åtta motioner bifallits helt, eller på andra sätt behandlats positivt. 
Nedan kommer 11 stycken motioner att redovisas3. Vissa av dessa 
motioner har redovisats vid tidigare tillfällen men kan ha varit i en 
implementeringsfas, vilket gör en extra återblick angelägen4. 
 
Kommunfullmäktige (2019-11-25 § 235) beslutade att anse Motion (KD) 
angående samling för daglig rörelse (KS-2019-00254) vara besvarad 
                                                 
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. 
4 Motion (KD) angående köp av Tranviken (KS-2019-00457) är relativt nyligen 
beslutad så återkoppling för den sker vid nästkommande redovisning av i oktober 2020. 
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men beslutade i en tilläggsatt-sats ”att uppmana barn- och 
utbildningsnämnden att uppmuntra skolorna att främja fysisk aktivitet i 
skolan”. Protokollet har följaktligen blivit expedierat till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
För Motion (MP) om möjlighet att införa ett system för e-förslag (KS-
2018-00721), Motion (MP) om att införa medborgarförslag i Sundsvall 
(KS-2018-00727) och Motion (M) om medborgarbudget (KS-2017-
00699) beslutade kommunfullmäktige att anse samtliga tre motioner vara 
besvarade men med tilläggsatt-satsen ”att motionen överlämnas för 
beaktande till den tjänstemannagrupp som arbetar med framtagandet av 
strategi för medborgardialog”. Protokollen har blivit expedierade till 
berörda tjänstepersoner. 
 
Gällande Motion (KD) angående lokalt anknuten lekpark i Kvisselby 
(KS-2019-00326) beslutade kommunfullmäktige (2020-01-27 § 19) ”att 
anse motionen vara besvarad genom att frågan om en etablering av en 
lekplats i Kvissleby särskilt beaktas i framtagandet av en lekplatsplan för 
Sundsvalls kommun”. Protokollet har sedan expedierats för vidare 
hantering till stadsbyggnadsnämnden. 
 
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 någon lägesrapport vid detta 
redovisningstillfälle. 
 
Nedan kommer några fylligare redovisningar att ges för ytterligare sex 
motioner som bifallits helt eller på andra sätt behandlats positivt (nr 1-6 
nedan). Dessa motioner har fått mer utrymme i texten eftersom deras 
implementering är mer avancerad och kräver andra åtgärder expediering. 
 

1. 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 (2019-10-31 § 219). Den ena bifallna 
att-satsen uppdrog till stadsbyggnadsnämnden att genomföra en riktad 
satsning för att informera om och underlätta handläggningen av 
bygglovsärenden av vindslägenheter. Stadsbyggnadskontoret har vid ett 
flertal tidigare redovisningar rapporterat hur uppdraget genomförts, så en 
ytterligare återkoppling bedöms inte som nödvändig för denna bifallna att-
sats.  
 
Den andra att-satsen som bifölls var att det kommunala bostadsbolaget 
Mitthem AB får i uppdrag att genomföra en inventering av möjliga vindar 
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för ombyggnation till lägenheter. Mitthem AB har tidigare redovisat att en 
inventering planeras vara klar första halvåret 2019. 
 
Till denna redovisning har Mitthem AB återkopplat att de gjort en 
inventering och hittat någon enstaka fastighet där det är möjligt att bygga 
lägenheter på vindar. Mitthem AB informerar vidare att detta dock är dyrt 
och att man prioriterar nyproduktion i stället. När takbyte är aktuellt i den 
fastighet som är möjlig kommer det göras en utvärdering om detta skall 
göras samtidigt. 
 
 

2. Motion (L) om att införa en medborgarapp (KS-2017-00482) 
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 är nu i en 
utvecklingsfas, målet är att till sommaren 2020 ha en första version av 
medborgarappen ute och tillgänglig för alla. Utvecklingen sker utifrån 
medborgarnas behov där projektet innan rådande situation med Covid-19 
bröt ut, genomfördes tester på stan med medborgare. Utvecklingen sker i 
samarbete mellan flera bolag inom kommunkoncernen samt flera 
förvaltningar. 
 

3. 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 flera 
tilläggsatt-satser som kom att resultera i ett nytt beslut om att riktlinjer för 
IOP-avtal gällande sociala verksamheter ska tas fram. Sedan den förra 
redovisningen har kultur- och fritidsnämnden (2019-04-24 § 41) tagit fram 
ett förslag till riktlinjer som överlämnats till kommunstyrelsen för vidare 
hantering. 
 
Kommunstyrelsekontoret återkopplar att ärendet är juridiskt avancerat och 
behöver utredas ytterligare innan ett förslag till beslut kan läggas fram. Ett 
IOP-avtal innebär en noggrann inläsning av bland annat EU-lag, 
upphandlingslag och kommunallag. Frågan om idéburna aktörer utreds 
även på uppdrag av regeringen, varvid ny information och nya tolkningar 
löpande sammanställs. Riktlinjerna är för närvarande på internremiss inom 
kontoret, varpå det planeras ett bredare remissförfarande inom kommunen. 
 

4. Motion (M) om kompiskortet i Sundsvall (KS-2018-00209) 
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”. 
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Vård- och omsorgsförvaltningen (dåvarande socialkontoret) och Kultur & 
Fritid har lämnat ett gemensamt svar att förvaltningarna var på god väg att 
slutföra arbetet under förra året men att en juridisk fråga om överklagan 
gällande ansökan och handläggning av Kompiskortet gjort att man behövt 
tänka om kring uppdelning av arbetet med handläggningen. 
Förvaltningarna avslutar med att informera att arbetet fortgår och att 
förhoppningen är att riktlinjerna ska kunna lämnas till nämnderna för 
beslut i maj/juni. 
 

5. Motion (KD) angående införande av nya kommunala öppna 
förskolor (KS-2018-00470) 

Kommunfullmäktige (2019-03-25 § 78) beslutade att bifalla motionen (att 
införa nya kommunala öppna förskolor) samt ”att [det] hanteras inom 
ramen för planen för ett Sundsvall som håller ihop - Utjämna sociala 
skillnader mellan Sundsvallsborna plan för huvudprioriteringen i Mål och 
resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 (KS-2019-00214)”. 
Motionen har beaktats i kommunstyrelsens plan ”Ett Sundsvall som håller 
ihop - Utjämna sociala skillnader mellan Sundsvallsborna” (KS-2019-
00214). 
 
Barn- och utbildningskontoret återkopplar att det ännu inte startats någon 
ny kommunal öppen förskola. Däremot är den egna verksamheten vid 
familjecentralen Gilleberget i Skönsberg välbesökt och har utökat sitt 
öppethållande och bemanning från en halvtid förskollärare till en heltid. På 
Gillebergets familjecentral erbjuds förutom öppen förskola även 
språkgrupp för vårdnadshavare, vägledande samtal med mera. 
 
Det finns en vilja och intention i förvaltningen att när det är möjligt, starta 
upp ytterligare familjecentraler kopplat till de socioekonomiskt utsatta 
områdena, där öppen förskola ingår som ett nav. I familjecentralen arbetar 
förskollärare, socialsekreterare, barnavårdscentral och mödravård. Detta 
förutsätter ett nära samarbete med berörda förvaltningar inför uppstart av 
ytterligare familjecentraler samt att finansiering av dessa är säkrad. 
 

6. Motion (MP) om internt klimatkompensationskonto (KS-2018-
00387) 

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. 
 
Ärendet om det miljöstrategiska programmet behandlas preliminärt på 
kommunfullmäktige i maj och en del av det programmet utgörs av ett 
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utredningsuppdrag om minskad klimatpåverkan. Kommunstyrelsekontoret 
avser genomföra utredningen om intern klimatkompensation som en del av 
utredningen om minskad klimatpåverkan i det fall fullmäktige beslutar i 
enlighet med det miljöstrategiska programmet. I det fall fullmäktige inte 
beslutar enligt det miljöstrategiska programmet behöver utredningen om 
intern klimatkompensation göras separat. 
 
 
 
 
 
Åsa Bellander  
Kommundirektör  
 



Bilaga: Förteckning av obesvarade motioner, 2020-05-12 (KS-2020-00403-8)

Nummer Inlämnad Diarienummer Namn Avsändare (parti) Status

1 2017-09-27 KS-2017-00716 Motion (L) parasportotek i Sundsvall Liberalerna Ärendet återupptas efter utgången av 2019 enligt fullmäktiges beslut 2018-10-29 § 211

2 2017-12-15 KS-2017-00928 Motion (M) om giftermål med minderåriga Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

3 2018-02-19 KS-2018-00193 Motion (L) rätt att välja även när vi är årsrika Liberalerna Ärendet utgick vid kommunfullmäktige 2020-03-30

4 2018-04-17 KS-2018-00309 Motion (L) vill du bli måltidsvän? Liberalerna Ärendet utgick vid kommunfullmäktige 2020-03-30

5 2018-04-23 KS-2018-00386 Motion (MP) om kris- och beredskapsplaner för kollektivtrafik Miljöpartiet Under kommunstyrelsekontorets beredning

6 2018-05-28 KS-2018-00464 Motion (M) Studentbostäder åt studerande på yrkeshögskolor Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

7 2018-06-25 KS-2018-00543 Motion (L) gör vinterväghållningen mer kostnadseffektiv Liberalerna Stadsbyggnadsnämndens remissvar inkom 2020-01-29 § 17

8 2018-09-24 KS-2018-00724 Motion (MP) om en seniorpool i kommunens regi Miljöpartiet Behandlades på kommunstyrelsen 2020-05-11

9 2018-09-24 KS-2018-00722 Motion (MP) om försök med dagsljusbelysning i skolorna Miljöpartiet Under kommunstyrelsekontorets beredning

10 2019-01-22 KS-2019-00083 Motion (L) om gratis broddar Liberalerna Ärendet utgick vid kommunfullmäktige 2020-03-30

11 2019-01-28 KS-2019-00121 Motion (KD) angående skoterfria friluftsområden i Sundsvalls kommun Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

12 2019-01-28 KS-2019-00124 Motion (M) om drogfria skolor Moderaterna Behandlas prel på plan- och utvecklingsutskottet 2020-05-19

13 2019-02-22 KS-2019-00216
Motion (L) publicera alla nämnder och styrelsers möteshandlingar och 
protokoll på kommunens hemsida Liberalerna Under kommunstyrelsekontorets beredning

14 2019-03-25 KS-2019-00325
Motion (KD) angående bakgrundskontroll av personal inom vård och 
omsorg Kristdemokraterna Remitterat till vård- och omsorgsnämnden

15 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 Ärendet är färdigutrett av kommunstyrelsekontoret

16 2019-05-13 KS-2019-00492 Motion (L) Fortsätt klimatanpassa Sundsvall! Liberalerna Under kommunstyrelsekontorets beredning

17 2019-05-24 KS-2019-00516
Motion (L) om att bygga demensboende/äldreboende enligt dansk modell 
(demensby) Liberalerna Under kommunstyrelsekontorets beredning

18 2019-05-27 KS-2019-00534 Motion (KD) angående byggande av anpassad lekplats i Sundsvall Kristdemokraterna Behandlas prel på plan- och utvecklingsutskottet 2020-05-19

19 2019-06-24 KS-2019-00597 Motion (KD) angående projektmedel för att motverka äldres ensamhet Kristdemokraterna Remissvar från kommunala pensionärsrådet inkom 2020-04-13



20 2019-09-25 KS-2019-00809 Motion (L) om att upphöra med kommunala fyrverkerier Liberalerna Ärendet är färdigutrett av kommunstyrelsekontoret

21 2019-09-25 KS-2019-00808
Motion (L) om att förtydliga effekt på hälsa i förvaltningarnas övervägande 
vid yttrande inför beslut Liberalerna Under kommunstyrelsekontorets beredning

22 2019-09-25 KS-2019-00807 Motion (L) om att införa ett palliativt resursteam i Sundsvalls kommun Liberalerna Behandlas prel på plan- och utvecklingsutskottet 2020-05-19

23 2019-09-30 KS-2019-00836 Motion (KD) angående motorcykelparkeringar Kristdemokraterna Behandlades på kommunstyrelsen 2020-05-11

24 2019-09-30 KS-2019-00835 Motion (KD) angående kajakcontainrar till alla Kristdemokraterna Behandlas prel på plan- och utvecklingsutskottet 2020-05-19

25 2019-09-30 KS-2019-00834 Motion (KD) angående hundskog på Norra Berget Kristdemokraterna Behandlas prel på plan- och utvecklingsutskottet 2020-05-19

26 2019-09-30 KS-2019-00833 Motion (KD) angående undersökningar av elevers skolmiljö Kristdemokraterna Behandlas prel på plan- och utvecklingsutskottet 2020-05-19

27 2019-09-30 KS-2019-00820 Motion (M) om långsiktigt samarbete rörande nattvandringar Moderaterna Kultur- och fritidsnämndens remissvar inkom 2020-03-09

28 2019-10-28 KS-2019-00916 Motion (KD) angående digitalt kompetenslyft för kommunens anställda Kristdemokraterna Behandlas prel på personalutskottet 2020-05-19

29 2019-10-28 KS-2019-00917 Motion (KD) angående projekt med dubbla friskvårdstimmar Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

30 2019-11-18 KS-2019-00982 Motion (L) om att öppna en parklek i Sundsvall Liberalerna Ärendet är färdigutrett av kommunstyrelsekontoret

31 2019-11-25 KS-2019-01011 Motion (M) Refill Sundsvall Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

32 2019-11-25 KS-2019-01015 Motion (KD) Angående att ange köttets ursprung på kommunens menyer Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

33 2019-12-16 KS-2019-01115 Motion (KD) angående förstudie av kulturhus/kongresshall Kristdemokraterna Remissvar från NSAB, SBN och KFN inkomna

34 2019-12-16 KS-2019-01114
Motion (M) om att uppdatera inköpsstrategin i enlighet med 
Näringslivsprogrammet Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

35 2020-01-28 KS-2020-00158
Motion (KD) angående bevarande av kommunövergripande särskilda 
undervisningsgrupper Kristdemokraterna Remissvar från barn- och utbildningsnämnden inkom 2020-04-30

36 2020-02-25 KS-2020-00271 Motion (M) angående Sundsvalls befolkningstillväxt, mars Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

37 2020-02-25 KS-2020-00270 Motion (M) angående Sundsvalls befolkningstillväxt, februari Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

38 2020-02-25 KS-2020-00268 Motion (KD) angående synpunkt Sundsvall Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

39 2020-02-25 KS-2020-00269 Motion (L) angående fler kommunala naturreservat Liberalerna Remitterat till miljökontoret och stadbyggnadsnämnden

40 2020-02-25 KS-2020-00270 Motion (M) angående Sundsvalls befolkningstillväxt Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning
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