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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 oktober 2017 fram till april 2018 överlämnat 20 motioner
till kommunstyrelsen för beredning. Av bilagd förteckning framgår att det
per den 9 april 2018 finns sammanlagt 43 motioner som väckts i
kommunfullmäktige men som ännu inte kommit till fullmäktige för slutlig
behandling.
Av de obesvarade motionerna har sex stycket blivit färdigutredda och
överlämnats- eller är på väg att överlämnas till politiken för vidare
behandling1.
Totalt 14 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 två av de gamla motionerna är färdigutredda och har
överlämnats till politiken. För de resterande gamla motionerna ges följande
statusuppdateringar:

1

Exempelvis är tre av de sex färdigutredda motionerna inplanerade att behandlas på
kommunfullmäktiges i april (vid samma sammanträde som denna redovisning delges
fullmäktige). Dessa motioner är Motion (KD) angående införande av kontaktpoliser,
Motion (SD) om att utreda tillgången till skolsköterskor och Motion (KD) angående
förlängning av tiden för tilläggsbelopp för elever med särskilda behov.
2
Kommunallag (2017:725), 5 kap. 35 §
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Motion (C) Befria socialnämnden från försörjningsstödet (KS-201300903) är fortsatt under politisk behandling.
Motion (M) angående nya sätt för att få fler bostäder (KS-2015-00222),
Motion (M), (FP), (KD) angående 200 nya äldreboendeplatser (KS-201500546), Motion (L) bygg nya bostäder i solig sluttning och skapa effektiv
kommunförvaltning (KS-2016-00401),Motion (KD) angående införande av
kultur- och fritidsbidrag till familjer med beviljat ekonomiskt bistånd (KS2017-00123) och Motion (M) för en stärkt och förbättrad avgiftsmodell
(KS-2015-00417) är fortsatt under kommunstyrelsekontorets beredning.

Motion (L) beträffande röja sly längs kustvägen på Alnö (KS-2016-00856):
Beslutsunderlaget för motionen skickades tillbaka till
kommunstyrelsekontoret för fortsatt utredning vid plan- och
utvecklingsutskottet (2017-08-22 § 54). Motionen har efter sammanträdet
skiftat fokus till att handla om hur byskötselpengen kan växlas över för att
röja sly generellt i kommunen. Målsättningen är att motionen blir besvarad
under 2018.
Motion (KD) angående införande av övergripande plan mot hemlöshet
(KS-2016-00909) är under kommunstyrelsekontorets beredning och
remissvar har tidigare inkommit från socialnämnden. Ärendet håller på att
färdigställas och kan preliminärt lämnas till politiken i maj.
Motion (L) om att bygga om duschar så elever vågar duscha (KS-201600913) har internremitterats inom kommunstyrelsekontoret till
verksamheten Drakfastigheter, och deras svar har inkommit till
koncernstaben. Ärendet är inplanerat att tas upp på
kommunstyrelsekontorets nästkommande kvalitetssäkringsmöte, varpå det
kan färdigställas och lämnas till politiken.
Motion (KD) angående införande av tidigare förlagd praxis av
dyslexiutredningar för elever i Sundsvalls kommun (KS-2016-00975) har
blivit färdigutredd på kommunstyrelsekontoret. Preliminär tidsplan är att
ärendet behandlas på plan- och utvecklingsutskottets sammanträde den 24
april och kommunfullmäktige i maj.
Motion (M) arbetskläder i förskolan (KS-2017-00122) har remitterats till
barn- och utbildningsnämnden samt personalnämnden och deras remissvar
har inkommit till kommunstyrelsekontoret. Ärendet är planerat att tas upp
på kommunfullmäktige den 25 juni.
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Motion (MP) angående årlig redovisning inom integrationsområdet (KS2017-00227) är under handläggning på kommunstyrelsekontoret. Ärendet
är beräknat att kunna behandlas i plan- och utvecklingsutskottet i maj.
Motion (KD) angående införande av kontaktpoliser (KS-2017-00305) har
blivit färdigutredd på kommunstyrelsekontoret. Ärendet behandlades vid
plan- och utvecklingsutskottet den 20 mars och är inplanerat att behandlas
på kommunfullmäktige den 23 april.
Motion (MP) angående ansvarsfulla investeringar (KS-2017-00306): En
ny placeringspolicy för stiftelserna kommer att läggas fram i april som
innehåller ett avsnitt som heter ”Normer och värderingar i samband med
kapitalförvaltning” . Avsnittet behandlar det som motionen handlar om och
utifrån detta kan förslag till svar på motionen ges innan sommaren eller
alternativ till hösten.
Bifallna motioner
I följande avsnitt kommer lägesstatus redovisas för motioner som bifallits
eller på annat sätt behandlats positivt av kommunfullmäktige.
Inledningsvis kommer det att göras en tillbakablick där tre motioner som
tagits upp tidigare kommer att redovisas igen, eftersom dessa motioner var
i en implementeringsfas i koncernen under det föregående
redovisningstillfället. Dessa motioner är numrerade 1-3 nedan.
Gällande nyligt beslutade motioner har totalt 8 stycken, från och med förra
redovisningen i oktober 2017 till och med sammanträdet i februari 2018,
bifallits eller på andra sätt behandlats positivt av kommunfullmäktige.
Dessa nya motioner är numrerade 4-8 nedan3.
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 attsatsen att handlingsplanen tas fram som en del av nya MRP
uppdraget En jämställd och jämlik kommun. En statusuppdatering är att ett
utkast till handlingsplan utifrån CEMR-deklarationen tagits fram i
samverkan med alla förvaltningar. Handlingsplanen är remitterad till alla
nämnder, kommunstyrelsen och CESAM. Svarstiden är satt till senast 1

3

Noterat att samtliga åtta av de nyaste motionerna inte kommer att redovisas.
Anledningen är att tre av dem är så pass nyligt beslutade att de redovisas vid
nästkommande tillfälle i oktober istället för denna gång. Dessa tre motioner är Motion
(KD) angående införande av volontärarbete som alternativ inom individuellt val i
gymnasiet (KS-2017-00570), Motion (L) om att teckna ett IOP-avtal mellan Sundsvalls
kommun och tjejjouren Skogsrå i Sundsvall (KS-2017-00395) och Motion (L) om att
införa en medborgarapp (KS-2017-00482).
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juni 2018 och därefter kommer uppdateringar utifrån remissvaren att
implementeras.
Handlingsplanen heter Strategi för jämställdhetsintegrering och ärendet är
planerat att behandlas på kommunfullmäktige den 24 september 2018.
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”. Vid
uppföljningen av obesvarade och bifallna motioner i oktober 2017
meddelade stadsbyggnadskontoret att ärendet blivit utrett men att nämnden
beslutade att återremittera ärendet för vidare utredning.
Stadsbyggnadskontorets utredning har blivit godkänd av
stadsbyggnadsnämnden 2018-02-21 § 36 och ärendet har gått vidare till
kommunfullmäktige.
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.
Stadsbyggnadskontoret återkopplar att kompletterande information lagts ut
på hemsidan men att de inte hunnit bjuda in till träffar för fastighetsägare
på grund av hög arbetsbörda. Tjänstemän från stadbyggnadskontoret var
med på fastighetsägarnas årsmöte för några år sedan och informerade.
Slutligen meddelar stadsbyggnadskontoret att de ser ett ökat antal
ansökningar om inredning av vindar i innerstaden.
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. Vid redovisningen av obesvarade och
bifallna motioner i april 2017 meddelade Mitthem att planeringen var
uppstartad, var under styrelsens uppsikt samt att arbetet beräknades vara
utfört i slutet på juni 2019. Mitthem har inte lämnat någon
statusuppdatering gällande verkställandet vid denna redovisning.
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4. Motion (M) nyttja Mobibblan som förhandsröstningsställe vid
allmänna val (KS-2015-00871)
Kommunfullmäktige (2017-10-30 § 210) biföll motionen i sin helhet att
frågan utreds samt tilläggsatt-satsen att utredningen även innefattar vilka
eventuella kostnader ett nyttjande av Mobibblan skulle innebära. Ärendet
kommer att tas upp för beslut vid valnämndens sammanträde (2018-04-17
§ 44). Nämnden har sedan tidigare utsett en arbetsgrupp där några
nämndsledamöter samt valkansliet ingår och som i samband med övrig
översyn, utrett förutsättningarna för att nyttja Mobibblan i
förtidsröstningen.
5. Motion (KD) angående införande av digitaliseringspott i skolan
(KS-2017-00226)
Vid kommunfullmäktige (2017-10-30 § 209) ansågs motionen vara
besvarad samt bifalldes två tilläggsatt-satser. Dessa lyder att uppdra till
kommunstyrelsen att utreda behovet av en digitaliseringspott som en del av
analysarbetet inför mål- och resursplan 2019-2022, samt att förslaget om
införande av digitaliseringspott i skolan hänskjuts till partiernas arbete med
prioriteringar i mål- och resursplan tidigast för perioden 2019-2022.
Kommunstyrelsekontoret har utifrån detta tagit fram analysrapporten
Digitalisering – vår tids största trend och överlämnat den till Sundsvalls
kommuns förtroendevalda. Sundsvalls kommuns förtroendevalda kan ta
del av rapporten på bland annat Sundsvalls kommuns intranät.
6. 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.
Sommarskolan samordnas i det kommungemensamma arbetet Ung
sommar. Här samlas alla aktiviteter riktade till barn och ungdomar i
kommunen och utgörs bland annat av sommarjobb, sommarskola och
särskilda fritidsaktiviteter. Sommarskolan för nyanlända erbjuds under fyra
veckors tid under inledningen av sommarlovet och möjliggör för ungdomar
att söka sommarjobb under sommarlovets senare perioder. Samordningen
sker genom samverkan mellan B&U och FAVI.
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Sommarskolans syfte är att ge ungdomarna möjlighet att nå sina
utbildningsmål snabbare, samtidigt som den ska ge en fördjupning inom
skilda områden. Prioriterade områden är svenska - muntlig kommunikation
samt matematik. Genom samverkan med Kultur- och fritidsförvaltning har
andra moment kunnat läggas in i sommarskolan. Ett studieförbund kommer
att ge körkortsteori som en integrerad del av verksamheten. Avsikten är att
ge ungdomarna grundläggande kunskaper om trafikregler samtidigt som
ämnet som sådant utgör underlag för övning i muntlig kommunikation. I
sommarskolan integreras även simundervisning för de ungdomar som inte
är simkunniga eller som behöver utvecklas sina förmågor för att klara
målen i ämnet idrott.
Sommarskolan beräknas locka cirka 100 ungdomar. Både legitimerade
lärare och lärarstuderande tas in som pedagoger och gymnasieelever har
möjlighet att arbeta som assistenter genom de kommunala sommarjobben.
Verksamheten finansieras genom statsbidrag för lovskola,
integrationsmedel och medel från socialdepartementet för skilda
sommaraktiviteter.
7. Motion (MP) angående om att ta fram en strategi för hållbar
konsumtion (KS-2017-00135)
Vid kommunfullmäktige (2017-12-18 § 253) bifölls motionen och det
beslutades att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en strategi för
hållbar konsumtion. Ansvaret med att ta fram strategin är förlagt till
kommunstyrelsekontorets verksamhet koncernstaben som arbetar med
ärendet.
8. 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 har valt att inte lämna någon återkoppling
för hur ärendet hanterats.

Åsa Bellander
Kommundirektör

Bilaga: Redovisning av obesvarade motioner april 2018
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Nummer
01

Registrerad
2013-11-25

Diarienummer
KS-2013-00903

Avsändare (parti)
Centerpartiet

02

2015-02-23

KS-2015-00222

Moderaterna

Namn
Motion (C) om att befria socialnämnden från
försörjningsstödet
Motion (M) angående nya sätt för att få fler bostäder

03

2015-04-27

KS-2015-00417

Moderaterna

Motion (M) för en stärkt och förbättrad avgiftsmodell

04

2015-06-22

KS-2015-00546

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

05

2016-05-04

KS-2016-00401

Moderaterna,
Liberalerna,
Kristdemokraterna
Liberalerna

06

2016-11-14

KS-2016-00856

Liberalerna

07

2016-11-28

KS-2016-00909

Kristdemokraterna

08

2016-11-29

KS-2016-00913

Liberalerna

09

2016-12-19

KS-2016-00975

Kristdemokraterna

10

2017-01-30

KS-2017-00122

Moderaterna

11

2017-01-30

KS-2017-00123

Kristdemokraterna

Status
Ärendet är under politisk
behandling
Under kommunstyrelsekontorets
beredning
Under kommunstyrelsekontorets
beredning
Under kommunstyrelsekontorets
beredning

Motion (L) bygg nya bostäder i solig sluttning och
skapa effektiv kommunförvaltning
Motion (L) beträffande röja sly längs kustvägen på
Alnö

Under kommunstyrelsekontorets
beredning
Motionen återremitterades vid
plan- och utvecklingsutskottet
2017-08-22. Fortsatt under
kommunstyrelsekontorets
beredning

Motion (KD) angående införande av övergripande plan
mot hemlöshet
Motion (L) om att bygga om duschar så elever vågar
duscha

Under kommunstyrelsekontorets
beredning
Under kommunstyrelsekontorets
beredning

Motion (KD) angående införande av tidigare förlagd
praxis av dyslexiutredningar för elever i Sundsvalls
kommun
Motion (M) arbetskläder i förskolan

Ärendet är färdigutrett och klart
för överlämning till politiken

Motion (KD) angående införande av kultur- och
fritidsbidrag till familjer med beviljat ekonomiskt
bistånd

Under kommunstyrelsekontorets
beredning. Personalnämndens
remissvar har inkommit
Under kommunstyrelsekontorets
beredning

12

2017-02-27

KS-2017-00227

Miljöpartiet

13

2017-03-27

KS-2017-00305

Kristdemokraterna

Motion (MP) angående årlig redovisning inom
integrationsområdet
Motion (KD) angående införande av kontaktpoliser

14

2017-03-27

KS-2017-00306

Miljöpartiet

Motion (MP) angående ansvarsfulla investeringar

15

2017-05-16

KS-2017-00471

Liberalerna

16

2017-05-19

KS-2017-00475

Moderaterna

Motion (L) att utreda möjligheterna till
intraprenadlösningar inom skolan
Motion (M) erbjud supermiljöbil som personalbil till
kommunanställda

17

2017-05-29

KS-2017-00495

Kristdemokraterna

18

2017-05-29

KS-2017-00497

Sverigedemokraterna

19

2017-06-26

KS-2017-00572

Sverigedemokraterna

20

2017-09-11

KS-2017-00678

Miljöpartiet

21

2017-09-25

KS-2017-00700

Moderaterna

Motion (M) om infrakulvert

22

2017-09-25

KS-2017-00699

Moderaterna

Motion (M) om medborgarbudget

23

2017-09-25

KS-2017-00707

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående inrättande av projektgrupp med
uppdrag att arbeta för Alnöbrons framtid

24

2017-09-27

KS-2017-00716

Liberalerna

Motion (L) parasportotek i Sundsvall

Motion (KD) angående införande av uppsökande
verksamhet i äldreomsorgen
Motion (SD) om upprustning av Sundsvalls vägnät
Motion (SD) om att utreda tillgången till
skolsköterskor
Motion (MP) angående ökad biologisk mångfald i
Sundsvall

Under kommunstyrelsekontorets
beredning
Behandlades på plan- och
utvecklingsutskottet i mars
Under kommunstyrelsekontorets
beredning
Ärendet är färdigutrett av
kommunstyrelsekontoret
Under kommunstyrelsekontorets
beredning. Personalnämndens
remissvar har inkommit
Under kommunstyrelsekontorets
beredning
Behandlas på infrastruktur- och
serviceutskottet i april
Behandlas på kommunfullmäktige
i april
Under kommunstyrelsekontorets
beredning.
Stadsbyggnadsnämndens
remissvar har inkommit
Under kommunstyrelsekontorets
beredning.
Stadsbyggnadsnämndens samt
bolags remissvar inkomna
Motionen återremitterades vid
kommunfullmäktige 2018-02-26.
Fortsatt under
kommunstyrelsekontorets
beredning
Under kommunstyrelsekontorets
beredning.
Stadsbyggnadsnämndens
remissvar har inkommit
Ärendet är remitterat till kulturoch fritidsnämnden

25

2017-10-18

KS-2017-00782

Liberalerna

Motion (L) om anhörigfällan

26

2017-10-20

KS-2017-00787

Moderaterna

27

2017-10-30

KS-2017-00814

Kristdemokraterna

Motion (M) angående passiv insamling av pengar
(tiggeri)
Motion (KD) angående införande av Frivilligcentral i
Sundsvalls kommun

28

2017-10-30

KS-2017-00815

Kristdemokraterna

29

2017-11-17

KS-2017-00852

Moderaterna

30

2017-11-27

KS-2017-00877

Kristdemokraterna

31

2017-11-27

KS-2017-00876

Miljöpartiet

32

2017-12-15

KS-2017-00928

Moderaterna

33

2017-12-18

KS-2017-00938

Miljöpartiet

Motion (MP) angående alla partier representerade i
Kommunrevisionen

34

2018-01-12

KS-2018-00063

Moderaterna

Motion (M) om torghandel i Sundsvall

35

2018-01-29

KS-2018-00155

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående fritt Wi-Fi på kommunens
äldreboenden

36

2018-01-29

KS-2018-00154

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående uppförandekod i fullmäktige,
nämnder och styrelser

37

2018-01-29

KS-2018-00156

Miljöpartiet

38

2018-02-19

KS-2018-00193

Liberalerna

Motion (MP) erbjud kockar inom kommunala
verksamheter utbildning i vegetarisk matlagning
Motion (L) rätt att välja även när vi är årsrika

Motion (KD) angående förlängning av tiden för
tilläggsbelopp för elever med särskilda behov
Motion (M) angående central ställplats för husbilar i
Sundsvall
Motion (KD) angående framtagande av nytt
funktionshinderprogram för Sundsvalls kommun.
Motion (MP) angående kommunen upphör med eller
minskar användningen av produkter som innehåller
eller genererar mikroplast
Motion (M) om giftemål med minderåriga

Under kommunstyrelsekontorets
beredning. Socialnämndens
remissvar har inkommit
Under kommunstyrelsekontorets
beredning
Under kommunstyrelsekontorets
beredning. Socialnämndens
remissvar har inkommit
Behandlas på kommunfullmäktige
i april
Under kommunstyrelsens
beredning. Remissvar från
flertalet nämnder inkomna
Under kommunstyrelsekontorets
beredning
Under kommunstyrelsekontorets
beredning
Ärendet är remitterat till
socialnämnden
Under kommunstyrelsekontorets
beredning. Ärendet är remitterat
till partierna
Under kommunstyrelsekontorets
beredning
Under kommunstyrelsekontorets
beredning. Ärendet har remitterats
till bland annat Kommunala
pensionärsrådet
Under kommunstyrelsekontorets
beredning. Ärendet har remitterats
till kommunfullmäktiges
presidiekonferens
Under kommunstyrelsekontorets
beredning
Ärendet är remitterat till
socialnämnden

39

2018-02-26

KS-2018-00209

Moderaterna

Motion (M) om kompiskortet i Sundsvall

40

2018-02-26

KS-2018-00212

Miljöpartiet

Motion (MP) om att det ska vara lätt att göra rätt

41

2018-03-19

KS-2018-00284

Moderaterna

42

2018-03-26

KS-2018-00309

Liberalerna

Motion (M) angående dubbla fastighetsorganisationer i
Sundsvall
Motion (L) vill du bli måltidsvän?

43

2018-03-26

KS-2018-00313

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående extern utredning om orsaker till
bristande skolresultat

Ärendet är remitterat till kulturoch fritidsnämnden och
socialnämnden
Under kommunstyrelsekontorets
beredning
Under kommunstyrelsekontorets
beredning
Under kommunstyrelsekontorets
beredning
Under kommunstyrelsekontorets
beredning

