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Kommunfullmäktige

Redovisning av obesvarade och bifallna motioner,
april 2019
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.
Kommunstyrelsekontorets redovisning
Obesvarade motioner
Sammanfattningsvis har kommunfullmäktige från och med den senaste
redovisningen i oktober 2018 fram till och med februari 2019 överlämnat
19 motioner till kommunstyrelsen för beredning. Av bilagd förteckning
framgår att det per den andra april 2019 finns 57 motioner som väckts i
kommunfullmäktige men som är obesvarade och alltså ännu inte kommit
till fullmäktige för slutlig behandling.
Av de obesvarade motionerna har 19 stycken blivit färdigutredda av
kommunstyrelsekontoret och har- eller ska överlämnas till politiken för
vidare behandling.
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 väckts1.
Det kan noteras att sex av de äldre motionerna tillhör de som blivit
färdigutredda av kommunstyrelsekontoret och överlämnats till politiken.
För de motioner som passerat tidsfristen ges följande statusuppdateringar:

1

Kommunallagen (2017:725), 5 kap. 35 §
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Motion (L) bygg nya bostäder i solig sluttning och skapa effektiv
kommunförvaltning (KS-2016-00401), Motion (M), (FP), (KD) angående
200 nya äldreboendeplatser (KS-2015-00546) och Motion (M) angående
nya sätt för att få fler bostäder (KS-2015-00222) är fortsatt under
kommunstyrelsekontorets beredning.
Motion (KD) angående införande av uppsökande verksamhet i
äldreomsorgen (KS-2017-00495)
Plan- och utvecklingsutskottet (2018-10-23 § 70) beslutade att skicka
tillbaka motionen till kommunstyrelsekontoret för att inhämta synpunkter
från det kommunala pensionärsrådet (KPR). Remissvar från KPR har
inkommit, ärendet har åter utretts färdigt av kommunstyrelsekontoret och
ska överlämnas till politiken.
Motion (M) om medborgarbudget (KS-2017-00699)
Kommunfullmäktige (2018-02-26 § 30) beslutade att återremittera ärendet
med motiveringen 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”. Kommunstyrelsekontoret har nu
utrett ärendet färdigt och ska överlämna det till politiken.
Motion (L) parasportotek i Sundsvall (KS-2017-00716)
Kommunfullmäktige (2018-10-29 § 211) beslutade att motionen återupptas
i kommunfullmäktige efter utgången av 2019, då det är klarlagt ifall
Sportoteket ska implementeras eller inte.
Motion (KD) angående införande av frivilligcentral i Sundsvalls kommun
(KS-2017-00814)
Plan- och utvecklingsutskottet (2018-12-18 § 81) beslutade att ärendet
skickas åter till kommunstyrelsekontoret för fortsatt utredning, för att
inhämta synpunkter från det kommunala pensionärsrådet (KPR).
Remissvaret har inkommit och ärendet utreds på kommunstyrelsekontoret
återigen.
Motion (KD) angående framtagande av nytt funktionshinderspolitiskt
program för Sundsvalls kommun (KS-2017-00877)
Motionen behandlades på plan- och utvecklingsutskottet (2019-03-19 § 18)
och har gått vidare till kommunstyrelsen. Preliminärt går ärendet upp för
slutlig behandling på kommunfullmäktige i april 2019.
Motion (M) om giftermål med minderåriga (KS-2017-00928)
Motionen behandlades på plan- och utvecklingsutskottet (2019-03-19 § 19)
och har gått vidare till kommunstyrelsen. Motionen beräknas nå
kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande i april 2019.
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Motion (M) om torghandel i Sundsvall (KS-2018-00063)
Motionen har varit remitterad till stadsbyggnadskontoret och
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. Efter att remissvaren inkom har
kompletteringar begärts in av kommunstyrelsekontoret, vilket förlängt
ledtiden. Motionen är för närvarande under handläggning på
kommunstyrelsekontortet och beräknas bli färdigt inom kort.
Motion (MP) om att det ska vara lätt att göra rätt (KS-2018-00212)
Ärendet har blivit färdigutrett av kommunstyrelsekontoret och ska
överlämnas till politiken.
Motion (L) rätt att välja även när vi är årsrika (KS-2018-00193)
Remissvar från socialnämnden (2019-01-31 § 12) har inkommit till
kommunstyrelsekontoret, som utreder ärendet.
Motion (L) vill du bli måltidsvän? (KS-2018-00309)
Ärendet är under kommunstyrelsekontorets beredning. Remissvar har
tidigare inkommit från socialnämnden (2018-06-20 § 109).
Bifallna motioner
I följande avsnitt ges en lägesrapportering för motioner som bifallits helt
eller på annat sätt behandlats positivt av kommunfullmäktige. Gällande
nyligen beslutade motioner har totalt fyra stycken från och med den
föregående redovisningen i oktober 2018 till och med
fullmäktigesammanträdet i mars 2019, bifallits eller på andra sätt
behandlats positivt av kommunfullmäktige2.
Nedan kommer 12 stycken motioner att redovisas. Inledningsvis kommer
det att göras en tillbakablick där sex motioner som varit med vid den förra
redovisningen att redovisas igen (nr 1-6). Dessa motioner kan exempelvis
ha varit i en implementeringsfas i koncernen under det föregående tillfället,
vilket gör en extra återblick angelägen. Slutligen kommer fem nya
motioner att redovisas som inte var med vid det förra redovisningstillfället
(nr 7-12).

Noterat att Motion (KD) angående införande av nya kommunala öppna förskolor (KS2018-00470) kommer att redovisas vid nästkommande redovisning i oktober 2019 med
anledning av att den bifölls så pass nyligen.
2
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1. Motion (V) om att anlägga en botanisk trädgård i Sundsvall
(KS-2016-00471)
Kommunfullmäktige (2016-09-26 § 194) uppdrog till
stadsbyggnadsnämnden att i samråd med andra berörda nämnder ta fram en
utredning om att anlägga en botanisk trädgård. Stadsbyggnadskontorets
utredning blev godkänd av stadsbyggnadsnämnden (2018-02-21 § 36) och
inkom därefter till kommunstyrelsen. Utredningen behandlades slutligen på
kommunfullmäktiges decembersammanträde och beslutet blev att
godkänna stadsbyggnadsnämndens utredning.
2. 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 de föregående redovisningarna har stadsbyggnadskontoret
återrapporterat att kompletterande information lagts ut på hemsidan, att
kontoret vid besök informerat enskilda fastighetsägare, samt att kontoret
haft en träff på Näringslivsbolaget där de informerat inbjudna
fastighetsägare och fastighetsorganisationer. Vid denna redovisning
återkopplar stadsbyggnadskontoret att det tagits fram en
informationsbroschyr, ”Sök utan bök”, som tar upp byggprojekt i stort och
som skickats till entreprenörer och 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. Vid den föregående redovisningen i oktober
2018 återkopplade Mitthem AB att inventeringen fortsätter som planerat
och ska vara klar första halvåret 2019. Vid detta redovisningstillfälle har
bolaget valt att inte lämna någon ytterligare information. Motionen
kommer att följas upp igen vid nästkommande redovisning i oktober 2019.
3. 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. Kommunstyrelsekontoret återkopplar att ärendet beslutas och
implementeras i det miljöstrategiska programmet som är under upprättande
och beräknas vara färdigt i början av 2020, samt att ärende ”Handlingsplan
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för genomförande av inköpsstrategin, sociala krav och etiska krav, för
Sundsvalls kommunkoncern” (KS-2016-00478) också hanterar frågorna
om hållbar konsumtion.
4. Motion (KD) om rörelse på schemat varje dag (KS-201500086)
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”.
Vid den föregående redovisningen återkopplade barn- och
utbildningskontoret att de tackat ja till att delta med tre skolor i ett SKLprojekt inom området fysisk aktivitet som medel för förbättrade
skolresultat och psykisk hälsa. Barn- och utbildningskontoret återkopplar
att projektet resulterat i rörelseprojektet ”Pulssmart” som startat på
Hellbergsskolan, S:t Olofsskolan och Ljustadalens skola. Projektet stöder
användningen av arbetssätt som integrerar fysisk aktivitet i syfte att öka
välbefinnandet och förbättra skolresultaten. Återrapportering till nämnden
sker i samband med SKL:s projektutvärdering. Kontoret återkopplar också
att andra skolor genomför liknande satsningar men utanför projektet.
Utöver detta noterar barn- och utbildningskontoret att många olika typer av
insatser och aktiviteter för att främja ökad fysisk rörelse pågår på
Sundsvalls kommunala skolenheter. Bergsåkers skola, Gångvikens skola,
Höglundaskolan och Södermalms skola är exempel på enheter som gör
särskilda satsningar samt att Sundsvalls gymnasium har ingått i ett
hälsofrämjande projekt tillsammans med Mittuniversitetet.
5. 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. Vid det föregående tillfället redovisade
kommunstyrelsekontoret att det pågick en förstudie mellan oktoberdecember och att ett införandeprojekt var planerat att starta under februari
2019.
Kommunstyrelsekontoret återkopplar att en förstudie genomförts med
fokus på insamling av medborgarnas faktiska behov av digitala tjänster
från kommunen. Behovsinsamlingen har skett genom dialog med
medborgare, både genom en kvantitativ metod i form av en enkät med
1166 svar samt en kvalitativ metod i form av medborgarlabb. Behovet av
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en medborgarapp är tydlig, medborgaren ser sina behov som unika och
sättet att möta detta i en medborgarapp är genom relevans och enkelhet.
En ansökan om EU-medel är inskickad till Tillväxtverket i syfte att växla
upp investeringsmedel i utvecklingen av medborgarappen och beslut
rörande ansökan inkommer i början av juni. Planen är att starta ett
införandeprojekt i sommar och att medborgarappen lanseras i omgångar,
exakt tidplan och omfattning av ett införande av medborgarapp är beroende
av beslutet om EU-medel. Oavsett beslut rörande EU-medel kommer
arbetet med att utveckla en medborgarapp gå att starta sommaren 2019.
Medborgarappen är inlyft som ett projekt inom handlingsplan för
digitalisering.
6. 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
tilläggsatt-satser. Bland annat gavs kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att
i samverkan med kommunstyrelsen utreda överenskommelser som bland
annat IOP-avtal.
En utredning togs fram och behandlades vid fullmäktiges
decembersammanträde. Kommunfullmäktige (2018-12-17 § 244) beslutade
att godkänna utredningen samt att anta två tilläggsatt-satser.
Den första tilläggsatt-satsen uppdrog till kultur- och fritidsnämnden att
tillsammans med sociala föreningar teckna IOP-avtal eller ge
förutsättningar för annan flerårig finansiering. Kultur- och
fritidsförvaltningen återkopplar att beslutet är verkställt och att uppdraget
ingår i nämndens löpande förvaltning.
För närvarande använder kultur- och fritidsnämnden bland annat
bidragsformen verksamhetsbidrag för att stötta sociala föreningar,
däribland Tjejjouren Skogsrå. Bidragsformen syftar till att skapa
förutsättningar för långsiktigt planerad föreningsverksamhet. I februari
2019 fördelade kultur- och fritidsnämnden cirka 2,5 mnkr i bidrag till
sociala föreningar, ej medräknat idrottsföreningarnas sociala verksamhet
för barn och unga.
Den andra tilläggsatt-satsen kommunfullmäktige biföll uppdrog till kulturoch fritidsnämnden och kommunstyrelsen, att efter remiss till övriga
nämnder, ta fram ett förslag till riktlinjer för IOP-avtal gällande sociala
verksamheter som fullmäktige ska ta ställning till.
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Kultur- och fritidsförvaltningen återkopplar att ett förslag till riktlinjer är
färdigt och beräknas tas upp på kultur- och fritidsnämnden i april 2019.
Därefter kommer kommunstyrelsen remittera ärendet till övriga nämnder
innan det överlämnas till fullmäktige för slutligt ställningstagande.
7. Motion (L) att utreda intraprenadlösningar inom skolan (KS2017-00471)
Motionen första att-sats bifölls vid kommunfullmäktige (2018-06-25 §
145) och uppdrog till barn- och utbildningsnämnden att utreda möjligheten
att driva kommunala skolor som intraprenad. Barn- och
utbildningskontoret har valt att inte lämna någon återkoppling vid detta
redovisningstillfälle. Motionen kommer att följas upp igen vid nästa
redovisning oktober 2019.
8. Motion (M) arbetskläder i förskolan (KS-2017-00122)
Kommunfullmäktige (2018-09-24 § 176) beslutade att bifalla motionens
första att-sats som lyder att kommunen bekostar arbetskläder för personal
inom förskoleverksamheten. Kostnaden är central finansierad i budgeten
för 2019 och 2020 och utbetalning till nämnden kommer att ske när den
kommunövergripande riktlinjen för personlig skyddsutrustning och
arbetskläder beslutas i kommunstyrelsen. Riktlinjen är under arbete och
beräknas att tas upp för beslut i kommunstyrelsen senast oktober 2019.
9. Motion (MP) angående ökad biologisk mångfald i Sundsvall
(KS-2017-00678)
Kommunfullmäktige (2018-09-24 § 177) beslutade ”att parksektionen i
samarbete med förvaltningar och bolag, exempelvis Mitthem, tar fram en
enkel och konkret gemensam plan för att öka den biologiska mångfalden i
kommunens parkområden”, samt att en sådan plan tas fram under 2019.
Stadsbyggnadskontoret återkopplar att parksektionen är inne i en
förberedande fas för att ta fram en konkret gemensam plan tillsammans
med andra förvaltningar och bolag för att öka den biologiska mångfalden i
kommunens parkområden. Arbetet med att ta fram planen kommer att gå in
i en intensivare fas under det andra halvåret 2019 då den ska färdigställas.
10. Motion (L) beträffande röja sly längs kustvägen på Alnö (KS2016-00856)
Kommunfullmäktige (2018-10-29 § 206) beslutade att slyröjning ska ske
på kommunal mark längs kustvägen på Alnö, att kommunen samordnar
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slyröjningen med övriga markägare, att arbeta in kostnaderna i Mål och
resursplan för 2019, samt att ge stadsbyggnadsnämnden och nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration i uppdrag att tillsammans
utreda om arbetet kan genomföras på ett sådant sätt att det bidrar till att få
in långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden.
Stadsbyggnadskontoret (SBK) återkopplar att de haft träffar med
förvaltningen för arbetsmarkand, vuxenutbildning och integration (FAVI)
för att diskutera möjligheten att få in långtidsarbetslösa på
arbetsmarknaden. SBK konstaterar vidare att det för närvarande inte finns
möjligheter till bidrag, via bland annat Skogsstyrelsen, för detta ändamål
och att de avvaktar regeringens vårbudget för att se om den medför några
ändrade förutsättningar.
FAVI återkopplar att ett förslag varit att koppla ihop slyröjningen med en
arbetsmarknadsåtgärd eller liknande, men att ett genomförande är
komplicerat. FAVI har tillsammans med SBK undersökt detta och
konstaterar att kunna hålla till med personal kräver utbildning att hålla till
med maskiner. Enligt SBK är åtgärden mer mot djurvård; att hålla
landskapet fritt krävs att det är betande djur som håller öppet landskap.
Något slutligt svar om hur och vad det blir för åtgärd är ännu inte bestämt.
11. Motion (M) om kompiskortet i Sundsvall (KS-2018-00209)
Motionens första att-sats som lyder ”att kultur- och fritids- och
socialnämnden tar fram riktlinjer för framtagning av ett kompiskort”
bifölls vid kommunfullmäktige (2018-10-29 § 214).
Socialtjänsten och Kultur och fritid återkopplar i ett gemensamt svar att
förvaltningarna under mars 2019 påbörjat arbetet med att ta fram riktlinjer
för kompiskortet. Samordnarna från respektive förvaltning har haft
uppstartsmöte och kontaktat berörda på förvaltningarna för att få inspel
över vad som behöver tas hänsyn till. Samtal har även gjorts med andra
kommuner som använder kompiskort för att se hur deras riktlinjer och
rutiner ser ut och vad de har för erfarenheter i frågan.
Utmaningar handläggarna stött på i det inledande arbetet är bland annat
vilken målgrupp som kortet ska gälla för, exempelvis de som enbart har
insats enligt LSS eller de som kan intyga med hjälp av en referensperson
att de har en funktionsnedsättning som medför att de måste ha stöd i
kultur- och fritidsaktiviteter. Denna fråga behöver utredas för att komma
vidare i arbetet eftersom det påverkar hur exempelvis riktlinjerna och
arbetsfördelningen ska se ut mellan de olika förvaltningarna. Handläggarna
planerar utifrån detta att ta fram olika förslag med för- och nackdelar att
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presentera för berörda på respektive förvaltning i syfte att komma fram till
ett gemensamt beslut angående målgrupp för kompiskortet.
Arbetet med att komma överens om en målgrupp beräknas bli klart under
våren. När detta är gjort beräknas framtagandet av riktlinjerna fortlöpa
relativt fort och bli färdiga under hösten 2019. Handläggarna återkopplar
att förhoppningen är att kompiskortet ska börja gälla 2020.
12. Motion (KD) angående uppförandekod i fullmäktige, nämnder
och styrelser
Kommunfullmäktige (2018-09-24 § 179) beslutade att anse motionen vara
besvarad men antog två tilläggsatt-satser som uppdrog till
presidiekonferensen att utforma gemensamma principer för
uppförandefrågor, hur dessa ska förankras samt att uppdraget ska
återrapporteras till kommunfullmäktige. Presidiekonferensen återkopplar
att uppdraget är påbörjat och att ledamöterna diskuterar frågan.

Åsa Bellander
Kommundirektör

Bilaga: Redovisning av obesvarade och bifallna motioner, april 2019
(KS-2019-00345-1)
Nummer

Inlämnad

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

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

Under kommunstyrelsekontorets beredning.

03

2016-05-04

KS-2016-00401

Moderaterna,
Liberalerna och
Kristdemokraterna
Liberalerna

Motion (L) bygg nya bostäder i solig sluttning och skapa effektiv
kommunförvaltning

Under kommunstyrelsekontorets beredning.

04

2017-05-29

KS-2017-00495

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående införande av uppsökande verksamhet i
äldreomsorgen

Ärendet har blivit färdigutrett av
kommunstyrelsekontoret och ska överlämnas till
politiken.

05

2017-09-25

KS-2017-00699

Moderaterna

Motion (M) om medborgarbudget

Ärendet har blivit färdigutrett av
kommunstyrelsekontoret och ska överlämnas till
politiken.

06

2017-09-27

KS-2017-00716

Liberalerna

Motion (L) parasportotek i Sundsvall

Kommunfullmäktige (2018-10-29 § 211) beslutade
att motionen återupptas efter utgången av 2019, då
det är klarlagt ifall Sportoteket ska implementeras
eller inte.

07

2017-10-30

KS-2017-00814

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående införande av frivilligcentral i Sundsvalls
kommun

Skickades tillbaka av plan- och utvecklingsutskottet
för att inhämta synpunkter från det kommunala
pensionärsrådet (KPR). KPRs yttrande inkom
2019-03-06 till kommunstyrelsekontoret.

08

2017-11-27

KS-2017-00877

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående framtagande av nytt
funktionshinderspolitiskt program för Sundsvalls kommun

Ärendet har färdigutretts och gått vidare till
politiken. Det behandlades vid plan- och
utvecklingsutskottet (2019-03-19 § 18) och
beräknas nå kommunfullmäktige i april.

09

2017-12-15

KS-2017-00928

Moderaterna

Motion (M) om giftermål med minderåriga

Ärendet har färdigutretts och gått vidare till
politiken. Det behandlades vid plan- och
utvecklingsutskottet (2019-03-19 § 19) och
beräknas nå kommunfullmäktige i april.

10

2018-01-12

KS-2018-00063

Moderaterna

Motion (M) om torghandel i Sundsvall

Remissvar har inkommit från
stadsbyggnadsnämnden och Näringslivsbolaget i
Sundsvall AB. Under kommunstyrelsekontorets
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beredning.
11

2018-02-26

KS-2018-00212

Miljöpartiet

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

Ärendet har blivit färdigutrett av
kommunstyrelsekontoret och ska överlämnas till
politiken.

12

2018-02-19

KS-2018-00193

Liberalerna

Motion (L) rätt att välja även när vi är årsrika

Ärendet remitterades till socialnämnden.
Socialnämndens remissvar inkom i februari 2019.

13

2018-03-26

KS-2018-00309

Liberalerna

Motion (L) vill du bli måltidsvän?

Under kommunstyrelsekontorets beredning.

14

2018-04-23

KS-2018-00386

Miljöpartiet

Motion (MP) om kris- och beredskapsplaner för kollektivtrafik

Under kommunstyrelsekontorets beredning.

15

2018-04-23

KS-2018-00387

Miljöpartiet

Motion (MP) om internt klimatkompensationskonto

Ärendet har blivit färdigutrett av
kommunstyrelsekontoret och ska överlämnas till
politiken.

16

2018-04-23

KS-2018-00378

Liberalerna

Motion (L) om självsanerande offentliga toaletter

Under kommunstyrelsekontorets beredning.
Remitterades till stadsbyggnadsnämnden vars svar
inkom till kommunstyrelsekontoret 2018-10-01.

17

2018-04-23

KS-2018-00377

Liberalerna

Motion (L), E-nattfrid för de som vill

Under kommunstyrelsekontorets beredning.
Remitterades till socialnämnden vars svar inkom
till kommunstyrelsekontoret 2019-03-11.

18

2018-04-23

KS-2018-00388

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående tilläggsuppdrag till budget- och
skuldrådgivningen

Under kommunstyrelsekontorets beredning.

19

2018-05-28

KS-2018-00463

Liberalerna

Motion (L) Mobilfrihet i klassrummet på grundskolan!

Ärendet har blivit färdigutrett av
kommunstyrelsekontoret och ska överlämnas till
politiken.

20

2018-05-28

KS-2018-00464

Moderaterna

Motion (M) Studentbostäder åt studerande på yrkeshögskolor

Under kommunstyrelsekontorets beredning.

21

2018-05-28

KS-2018-00471

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående införande av barnperspektiv i skrivelser

Under kommunstyrelsekontorets beredning.

22

2018-05-28

KS-2018-00469

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående införande av värdighetsgaranti i
äldreomsorgen

Ärendet har blivit färdigutrett av
kommunstyrelsekontoret och ska överlämnas till
politiken.

Bilaga: Redovisning av obesvarade och bifallna motioner, april 2019
(KS-2019-00345-1)
23

2018-06-25

KS-2018-00559

Kristdemokraterna

Motion (KD) om att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre

Ärendet har blivit färdigutrett av
kommunstyrelsekontoret och ska överlämnas till
politiken.

24

2018-06-25

KS-2018-00546

Miljöpartiet

Motion (MP) om att inrätta en egen lokal Barnombudsman

Ärendet har blivit färdigutrett av
kommunstyrelsekontoret och ska överlämnas till
politiken.

25

2018-06-25

KS-2018-00542

Liberalerna

Motion (L) språkförskola för nyanlända

Ärendet har blivit färdigutrett av
kommunstyrelsekontoret och ska överlämnas till
politiken.

26

2018-06-25

KS-2018-00543

Liberalerna

Motion (L) gör vinterväghållningen mer kostnadseffektiv

Ärendet skickades tillbaka till
kommunstyrelsekontoret för fortsatt utredning vid
plan- och utvecklingsutskottet (2019-01-22 § 5).

27

2018-06-20

KS-2018-00539

Socialdemokraterna

Motion (S) angående högskolebehörighet som norm på de
yrkesförberedande gymnasieprogrammen

Ärendet har blivit färdigutrett av
kommunstyrelsekontoret och ska överlämnas till
politiken.

28

2018-09-24

KS-2018-00728

Miljöpartiet

Motion (MP) om att säkra att det finns mark kvar att odla på

Ärendet har blivit färdigutrett av
kommunstyrelsekontoret och ska överlämnas till
politiken.

29

2018-09-24

KS-2018-00727

Miljöpartiet

Motion (MP) om att införa medborgarförslag till
kommunfullmäktige

Under kommunstyrelsekontorets beredning.

30

2018-09-24

KS-2018-00726

Miljöpartiet

Motion (MP) om att införa Medborgarbudget i Sundsvall

Ärendet har blivit färdigutrett av
kommunstyrelsekontoret och ska överlämnas till
politiken.

31

2018-09-24

KS-2018-00725

Miljöpartiet

Motion (MP) om en Val- och demokratinämnd

Ärendet har blivit färdigutrett av
kommunstyrelsekontoret och ska överlämnas till
politiken.

32

2018-09-24

KS-2018-00724

Miljöpartiet

Motion (MP) om en seniorpool i kommunens regi

Ärendet har remitterats till socialnämnden, barnoch utbildningsnämnden och det kommunala
pensionärsrådet.

33

2018-09-24

KS-2018-00723

Miljöpartiet

Motion (MP) om fler kommunala naturreservat

Ärendet har blivit färdigutrett av
kommunstyrelsekontoret och ska överlämnas till
politiken.

Bilaga: Redovisning av obesvarade och bifallna motioner, april 2019
(KS-2019-00345-1)
34

2018-09-24

KS-2018-00722

Miljöpartiet

Motion (MP) om försök med dagsljusbelysning i skolorna

Under kommunstyrelsekontorets beredning.

35

2018-09-24

KS-2018-00721

Miljöpartiet

Motion (MP) om möjlighet att införa ett system för e-förslag

Under kommunstyrelsekontorets beredning.

36

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.

37

2018-09-24

KS-2018-00719

Miljöpartiet

Motion (MP) om gröna investeringar och gröna obligationer

Ärendet har färdigutretts och gått vidare till
politiken. Det behandlades vid plan- och
utvecklingsutskottet (2019-03-19 § 19) och
beräknas nå kommunfullmäktige i april.

38

2018-09-24

KS-2018-00718

Miljöpartiet

Motion (MP) om att Sundsvall ska införa miljöledningssystem

Ärendet har blivit färdigutrett av
kommunstyrelsekontoret och ska överlämnas till
politiken.

39

2018-09-24

KS-2018-00717

Miljöpartiet

Motion (MP) om möjlighet att anlägga en egen skolträdgård

Ärendet är remitterat till barn- och
utbildningsnämnden.

40

2018-10-29

KS-2018-00811

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående tak-över-huvudet-garanti för hemlösa

Ärendet är remitterat till socialnämnden och barnoch utbildningsnämnden.

41

2018-11-20

KS-2018-00865

Liberalerna

Motion (L) om att införa central rättning av nationella prov

Under kommunstyrelsekontorets beredning.
Remitterades till barn- och utbildningsnämnden
vars svar inkom till kommunstyrelsekontoret 201903-06.

42

2018-11-20

KS-2018-00864

Liberalerna

Motion (L) om att professionalisera mentorskapet - för lärarna
och elevernas skull

Under kommunstyrelsekontorets beredning.
Remitterades till barn- och utbildningsnämnden
vars svar inkom till kommunstyrelsekontoret 201903-06.

43

2018-11-26

KS-2018-00897

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående pris för bästa volontärinsats

Under kommunstyrelsekontorets beredning.
Remitterades till kultur- och fritidsnämnden och
barn- och utbildningsnämnden vars svar inkom till
kommunstyrelsekontoret 2019-03-06 och 07.

44

2018-11-26

KS-2018-00896

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående införande av Byapeng

Under kommunstyrelsekontorets beredning.
Remitterades till kultur- och fritidsnämnden vars
svar inkom till kommunstyrelsekontoret 2019-0401.

Bilaga: Redovisning av obesvarade och bifallna motioner, april 2019
(KS-2019-00345-1)
45

2018-12-12

KS-2018-01000

Liberalerna

Motion (L) om att införa privata flerspråkiga äldreboende i
Sundsvall enligt LOV för en bättre äldreomsorg och integration

Ärenden är remitterat till socialnämnden.

46

2018-12-17

KS-2018-00999

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående utredning om barns psykosociala behov

Under kommunstyrelsekontorets beredning.
Remitterades till barn- och utbildningsnämnden
vars svar inkom till kommunstyrelsekontoret 201904-03.

47

2019-01-22

KS-2019-00084

Liberalerna

Motion (L) om gratis resor för resenärer med barnvagn

Under kommunstyrelsekontorets beredning.

48

2019-01-22

KS-2019-00083

Liberalerna

Motion (L) om gratis broddar

Under kommunstyrelsekontorets beredning.

49

2019-01-28

KS-2019-00123

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående bussvärdar i Sundsvalls kommun

Under kommunstyrelsekontorets beredning.

50

2019-01-28

KS-2019-00121

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående skoterfria friluftsområden i Sundsvalls
kommun

Under kommunstyrelsekontorets beredning.
Remitterades till kultur- och fritidsnämnden vars
svar inkom till kommunstyrelsekontoret 2019-0401.

51

2019-01-28

KS-2019-00122

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående Plastic Zero-arbete i Sundsvalls kommun

Under kommunstyrelsekontorets beredning.

52

2019-01-28

KS-2019-00124

Moderaterna

Motion (M) om drogfria skolor

Ärendet är remitterat till barn- och
utbildningsnämnden.

53

2019-02-22

KS-2019-00216

Liberalerna

Motion (L) publicera alla nämnder och styrelsers
möteshandlingar och protokoll på kommunens hemsida

Ärendet är remitterat till samtliga
myndighetspostlådor.

54

2019-03-25

KS-2019-00326

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående lokalt anknyten lekpark i Kvisselby

Ärendet är remitterat till stadsbyggnadsnämnden.

55

2019-03-25

KS-2019-00325

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående bakgrundskontroll av personal inom vård
och omsorg

Under kommunstyrelsekontorets beredning.

56

2019-03-25

KS-2019-00255

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående informationssäkerhet i Sundsvalls
kommun

Under kommunstyrelsekontorets beredning.

57

2019-03-25

KS-2019-00254

Kristdemokraterna

Motion (KD) angående samling för daglig rörelse

Ärendet är remitterat till barn- och
utbildningsnämnden.

