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Redovisning av obesvarade och bifallna motioner 
april 2016  

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.  

Koncernstabens redovisning  

Obesvarade motioner 
Av bilagd förteckning framgår att det per den 1 april 2016 finns 32 
motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu inte kommit till 
fullmäktige för slutlig behandling.  Av kommunallagen framgår att 
motioner bör komma till kommunfullmäktige för beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes1.  
 
Den största andelen av motionerna avvaktar remissvar från en eller flera 
nämnder, eller är färdiga för slutlig handläggning på koncernstaben. En 
motion2 har återremitterats av kommunstyrelsen. Fem motioner3 ska 
behandlas i kommunfullmäktige april.  

Bifallna motioner 
Sju motioner har bifallits helt eller delvis under tidsperioden 2015-03-30 
till 2016-03-29.  

                                                 
1 Kommunallag (1991:900), 5 kap. 33 §.  
2 KS-2015-00086 Motion (KD) om rörelse på schemat varje dag. Kommunstyrelsen 
återremitterade motionen vid sammanträdet 2016-01-11 och beslutade också att ”i 
återremissen beakta utfallet av barn- och utbildningsnämndens utvärdering av försöken på 
St: Olovskolan och Södermalm gällande rörelse på skoltid.” 
3 Motion (FP) om att satsa på ungdomsboende, 
motion (MP) angående hyrcyklar i centrala Sundsvall, 
motion (KD) angående fler centrala kommunala lekplatser, 
motion (FP) angående hälsa för äldre, och  
motion (MP) om förbättring av trafikmiljön runt kommunens skolor och förskolor. 
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1. Motion (C) om strategisk upphandling  
Kommunfullmäktige behandlade motionen 2015-10-26, § 315. I motionen 
fanns tre yrkanden4. Kommunfullmäktige biföll det andra yrkandet ”att 
utreda införandet av en samordnad varudistribution”, och gav 
kommunstyrelsen uppdraget att genomföra en förstudie.  
 
Koncernstaben har genomfört en omvärldsbevakning. Utifrån analysen av 
omvärldsbevakningen har staben kommit fram till att det är oklart om 
någon ekonomisk vinning kan uppnås med att inrätta en samordnad 
varudistribution. Möjligen skulle det kunna bli så längre fram i tiden. 
Däremot så bedömer koncernstaben att samordnad varudistribution kan ge 
positiva miljöeffekter. I ett första skede innebär ett införande dock 
kostnader. Koncernstaben har vidare kommit fram till att en mindre 
utredning ska genomföras, med stöd av extern konsult, eftersom det behövs 
särskild kompetens inom logistik som kommunen inte har. Analys och 
förslag på beslut ska genomföras med interna resurser. På grund av att 
interna resurser ska användas har arbetet har fått avvakta till dess att andra 
påbörjade uppdrag genomförts. Arbetet samordnas av koncernstabens 
avdelning för strategisk samhällsutveckling.  

2. Motion (S) angående praktik på samtliga gymnasieprogram  
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-28, § 290 att Sundsvalls kommun 
ska erbjuda praktik vid samtliga gymnasieprogram, enligt förslaget i 
Socialdemokraternas motion.   
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har framfört att den verkställt beslutet 
till viss del. Enligt uppgift från förvaltningen är orsakerna till att beslutet 
inte verkställts helt bland annat att lärarna vid teoretiska program inte har 
den utbildning som behövs för att utbilda inom APL (”arbetsplatsförlagt 
lärande”), gymnasiet saknar både den organisation som krävs för att 
administrera praktikplatser, och resurser, samt att praktik inte ryms inom 
timplanen för alla gymnasieprogram.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen ser över den fortsatta hanteringen av 
frågan.  
 
 
 

                                                 
4 1. ”Att utreda ett införande av en nämnd med ansvar för strategisk upphandling,  
2. att utreda ett införande av samordnad varudistribution,  
3. att båda utredningarna tillställs kommunfullmäktige för ställningstagande om beslut om 
införande av en nämnd med ansvar för strategisk upphandling och ett införande av 
samordnad varudistribution. ” 
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3. Motion (MP) om planerna på ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i 
Finland  

Kommunfullmäktiges beslut har skickats till Statsrådets kansli vid Finlands 
regering.  

4. Motion (MP) om återanvändning/återbruk av kommunens 
möbler 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-21, § 358 att uppdra till 
socialnämnden att utreda hur återanvändning/återbruk av kommunens 
möbler kan genomföras. Socialförvaltningen kommer återrapportera 
uppdraget till socialnämnden i april 2016.  

5. Motion (C) om Fältungdomsarbete 
Motionens yrkanden bifölls av kommunfullmäktige 2015-03-30, § 187. 
Det vill säga att 
 
•”Sundsvalls kommun utreder hur dessa arbetsgrupper, med personal från 
kultur och fritidsförvaltningen och socialtjänst, kan skapas och organiseras 
i syfte att jobba förebyggande med ungdomar, 
 
• att Sundsvalls kommun startar ett projekt där dessa arbetsgrupper får 
arbeta under en period, 
 
• att projektet utvärderas efter projektperiodens slut och att dessa 
arbetsgrupper permanentas om utvärderingen faller väl ut.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade också att insatsen ska utvärderas efter två 
år.  
 
Något särskilt projekt för detta har inte påbörjats. Däremot träffas 
socialtjänsten och Kultur och Fritid regelbundet för att hitta ett gemensamt 
arbetssätt och identifiera områden som lämpar sig för samarbete. 
Ungdomsteamet från socialtjänsten och fältassistenter från Kultur och 
Fritid träffas varannan vecka för att gå igenom olika gemensamma 
områden så som t.ex identifierade problemområden och behov av 
gemensamma insatser. Utöver detta träffas de på ett mer övergripande plan 
1-2 ggr/termin för att resonera om ett utökat samarbete. I dessa träffar är 
förutom Ungdomsteamet och Fältassistenter även fritidsledare och 
enhetschefer med. Det finns gemensamma mål för arbetsgruppen som följs 
upp vid de övergripande träffarna. En uppföljning sker precis som 
kommunfullmäktige beslutat om, dock sker detta regelbundet och inte efter 
två år som i beslutet.  
 
Socialtjänsten framför att varken fältassistenter eller Ungdomsteamet fanns 
när motionen skrevs. Socialtjänsten uppger att läget ser annorlunda ut idag 
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och att en gemensam arbetsgrupp som går ut och arbetar på fältet 
tillsammans inte längre behövs. Kultur- och fritidsförvaltningens och 
socialtjänstens bedömning är att de har ett bra samarbete vad gällande 
förebyggande arbete. 
 

6. Motion (FP) om rullskidbana  
Den 29 mars 2016 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen där 
Liberalerna yrkade att kommunen utreder möjligheterna att anlägga en 
rullskidbana på Södra berget. Beslutet ska expedieras till berörd 
förvaltning så att arbetet med utredningen kan påbörjas.  
 

7. Motion (M) om att hedra kända personer med anknytning till 
Sundsvall  

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2016 att 
”stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta generella riktlinjer för 
namnsättning inom kommunen, där riktlinjer för hur kända avlidna 
personer kan namnge gator/promenadstråk och torg/plats (s.k. 
memorialnamn) i Sundsvall ingår”. Kommunfullmäktige beslutade också 
att jämställdhets- och mångfaldsperspektivet ska beaktas vid utarbetandet 
av riktlinjer, samt att en översyn av gatunamn med samma namn i olika 
kommundelar görs i samband med utarbetandet av dessa riktlinjer. 
 
Beslutet innebär att motionens första yrkande5 bifölls, och även att 
uppdraget till stadsbyggnadsnämnden blev bredare än vad som yrkades i 
motionen.  Övriga yrkanden6 i motionen avslogs. Uppdraget ska  
(2016-04-05) skickas till berörd förvaltning.  

Bifallna motioner i januari och februari 2015 
Koncernstaben väljer vid detta tillfälle att redovisa den fortsatta 
hanteringen av ytterligare fyra motioner som bifölls helt eller delvis i 
januari och februari 2015. Orsaken till att koncernstaben lämnar en 
redovisning av även dessa motioner är att det faktiska arbetet med 
motionerna inte hade hunnit påbörjas vid redovisningen som lämnades i 
mars 2015.  
                                                 
5 Det första yrkandet i motionen var ”Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta 
riktlinjer hur kända avlidna personer kan namnge gator/promenadstråk och torg/plats i 
Sundsvall.” 
6 De övriga yrkandena var:  
att promenadstråket i mitten av Esplanaden från Storgatan till Bergsgatan kallas efter den 
kända tonsättaren Kai Gullmar, Kai Gullmars Promenad, 
att det lilla torg som bildats i korsningen Storgatan–Esplanaden ges namnet Sigrid 
Hjerténs Plats, efter den kände konstnärinnan, 
att det torg som idag heter Olof Palmes Torg döps om till Lars Ahlins Torg, 
att lämplig gata eller plats i anslutning till Universitet döps till efter Olof Palme, samt  
att en pristävling utlyses för att namnge promenaden på norra sidan av Selångersån från 
gamla E 4 till Universitetsallén vid Himlabadet. 
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Motion (S) om Grön rutt i Sundsvall 
Motionen bifölls av kommunfullmäktige 2015-01-26, § 98. I och med 
beslutet att bifalla motionen så beslutade kommunfullmäktige  
 

• att Sundsvalls kommun så snart som möjligt prövar ”Grön rutt” i 
minst två stadsdelar och/eller bostadsområden i Sundsvalls 
kommun, 

 
• att försöket löpande utvärderas under ett års tid, 

 
• att resultatet av försöket återrapporteras till kommunstyrelsen som 

har att ta ställning till ytterligare införande eller avslutande av 
gröna rutter samtidigt som det ska övervägas på vilket sätt ”Grön 
rutt” kan bli en del av Sundsvalls kommuns översiktsplan.  

 
Reko har genomfört en utredning av frågan. Utredningen har behandlats av 
Rekos styrelse, och av Stadsbacken AB. Ärendet finns nu på 
koncernstaben för vidare hantering.  

Motion (C) om att inrätta ett skönhetsråd 
Motionen bifölls av kommunfullmäktige 2015-02-23, § 122. Frågan om 
skönhetsråd finns med i stadsbyggnadskontorets verksamhetsplan för år 
2015. Stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning är ansvarig för att driva 
arbetet. Stadsbyggnadskontoret har inte inkommit med någon redovisning 
över hur arbetet fortskrider.   

Motion (C) om val av motionsanläggningar  
Motionen bifölls av kommunfullmäktige 2015-02-23, § 119. Beslutet 
innebar att kommunen enbart ska välja ”motionsanläggningar anslutna till 
och aktiva inom antidopingnätverket i Sundsvalls kommun vid val av 
anläggningar för friskvård för kommunmedarbetare”.  Ny upphandling av 
motionsanläggningar är slutförd, och avtalen gäller från och med  
2016-01-01. I upphandlingen fanns kraven som kommunfullmäktige 
beslutade om med, som så kallade ”skallkrav” (det vill säga, de ska 
uppfyllas av anbudslämnaren).   

Motion (KD) om frukt till alla barn i skolan  
Kommunfullmäktige behandlade motionen 2015-02-23, § 121. Fullmäktige 
biföll motionens andra yrkande, att ”ge barn- och utbildningsnämnden i 
uppdrag att se över om det finns behov av en gemensam riktlinje för 
Sundsvalls skolor för att säkra en jämlik skola, där alla barn kan delta på 
lika villkor i verksamheten och vid skolans aktiviteter”.  
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Barn- och utbildningsförvaltningen uppger att frågan ska behandlas i barn- 
och utbildningsnämnden i maj.  
 
 
 
 
Hans Wreber 
Kanslichef 
 
Bilaga:  
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KS-2016-00271 Bilaga redovisning av obesvarade  motioner april 2016 
 

Nummer Datum Diarienummer Avsändare (parti) Namn Status 

01 2013-11-25 KS-2013-00903 Centerpartiet Motion om att befria socialnämnden från 
försörjningsstödet 

Avvaktar politisk hantering.  

02 2015-01-26 KS-2015-00086 Kristdemokraterna Motion (KD) om rörelse på schemat varje 
dag 

Återremitterat ärende. Under 
koncernstabens beredning.  

03 2015-02-05 KS-2015-00124 Moderaterna Motion om karriärtjänster för 
undersköterskor  

Under koncernstabens 
beredning. Remissvar har 
inkommit.  

04 2015-02-23 KS-2015-00222 Moderaterna  Motion angående nya sätt för att få fler 
bostäder 

Under koncernstabens 
beredning. Remissvar har 
inkommit.  

05 2015-02-23 KS-2015-00229 Socialdemokraterna  Motion angående CEMR-deklarationen för 
jämställdhet på lokal och regional nivå  

Under koncernstabens 
beredning. Remissvar har 
inkommit.  

06 2015-03-23 KS-2015-00310 Miljöpartiet  Motion om bättre framkomlighet för 
kollektivtrafiken  

Under koncernstabens 
beredning.  

07 2015-03-30 KS-2015-00349 Socialdemokraterna Motion (S) angående att säkra rekryteringen 
av undersköterskor 

Under koncernstabens 
beredning. Remissvar har 
inkommit.  

08 2015-04-10 KS-2015-00414 Liberalerna  Motion (FP) om att satsa på ungdomsboende Behandlas i KF i april 2016.  

09 2015-04-27 KS-2015-00416 Moderaterna Motion (M) om fler utegym i Sundsvalls 
kommun  

Under koncernstabens 
beredning. Remissvar har 
inkommit.  

10 2015-04-27 KS-2015-00417 Moderaterna Motion (M) för en stärkt och förbättrad 
avgiftsmodell 

Under koncernstabens 
beredning. Remissvar har 
inkommit.  

11 2015-04-27 KS-2015-00420 Miljöpartiet  Motion (MP) angående hyrcyklar i centrala 
Sundsvall 

Behandlas  i KF i april 2016.   

12 2015-04-27 KS-2015-422 Kristdemokraterna Motion (KD) angående fler centrala 
kommunala lekplatser  

Behandlas i KF i april 2016.   
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13 2015-06-22 KS-2015-00546 Moderaterna, Liberalerna, 
Kristdemokraterna 

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

Under koncernstabens 
beredning. Remissvar har 
inkommit.  

14 2015-06-22 KS-2015-00548 Folkpartiet Motion (FP) angående hälsa för äldre  Behandlas i kommunfullmäktige 
i april.  

15 2015-06-22 KS-2015-00553 Miljöpartiet  Motion (MP) om åtgärder mot nedskräpning  Färdig för utskottsbehandling i 
april.  

16 2015-08-28 KS-2015-00645 Moderaterna Motion (M) angående satsning för att 
möjliggöra ombyggnation av vindar till 
bostäder  

Under koncernstabens 
beredning. Inväntar remissvar.  

17 2015-09-28 KS-2015-00734 Miljöpartiet  Motion (MP) om förbättring av trafikmiljön 
runt kommunens skolor och förskolor 

Behandlas i KF i april.  

18 2015-10-08 KS-2015-00789 Moderaterna Motion (M) om avgifter inom 
stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 

Under koncernstabens 
beredning.  

19 2015-10-26 KS-2015-00803 Liberalerna  Motion (FP) om hjälptelefonen PRIS – 
pensionärers rätt i samhället  

Under koncernstabens 
beredning. Remissvar har 
inkommit.  

20 2015-10-26 KS-2015-00804 Liberalerna Motion (FP) om att frångå kösystemet till de 
fristående skolorna i Sundsvall så att även 
dessa kan  ta emot nyanlända elever.  

Under koncernstabens 
beredning. Remissvar har 
inkommit.  

21 2015-10-26 KS-2015-00805 Kristdemokraterna Motion (KD) angående införandet av en 
allergianpassad förskola i Sundsvalls 
kommun  

Under koncernstabens 
beredning. Remissvar har 
inkommit.  

22 2015-11-12 KS-2015-00871 Moderaterna Motion (M) nyttja Mobibblan som 
förhandsröstningsställe vid allmänna val  

Under koncernstabens 
beredning. Inväntar remissvar. 

23 2015-11-25 KS-2015-00889 Moderaterna 
 

Motion (M) om minnessten för veteraner i 
Sundsvall  

Under koncernstabens 
beredning. Remissvar har 
inkommit.  

24 2015-11-30 KS-2015-00891 Kristdemokraterna  Motion (KD) om införande av digitalisering 
som en del av målbilden i hållbar 
tillväxtstrategi RIKARE 

Behandlas i INSU den 12 april.  



 
 

          

KS-2016-00271 Bilaga redovisning av obesvarade motioner april 2016  
 
 

 25 2015-12-18 KS-2015-00946 Liberalerna Motion (L) om att utveckla Sundsvall som 
cykelstad 

Under koncernstabens 
beredning. Inväntar remissvar. 

26 2015-12-21 KS-2015-00954 Socialdemokraterna Motion (S) om att stärka barnkonventionen i 
Sundsvalls kommun  

Under koncernstabens 
beredning.  

27 2015-12-16 KS-2015-00955 Moderaterna Motion (M) om en kommunal handlingsplan 
för hantering av våldsbejakande extremism 

Under koncernstabens 
beredning. Inväntar remissvar. 

28 2015-12-21 KS-2015-00956 Liberalerna Motion (L) om att motverka våldsbejakande 
extremism 

Under koncernstabens 
beredning. Inväntar remissvar. 

29 2016-01-25 KS-2016-00111 Liberalerna Motion (L) om hanteringen av motioner Under koncernstabens 
beredning. 

30 2016-02-29 KS-2016-00217 Liberalerna Motion (L) anställ vårdbiträden (och låt 
proffsen vara proffs) 

Under koncernstabens 
beredning  

31 2016-02-29 KS-2016-00224 Kristdemokraterna Motion (KD) om införande av minskning av 
antalet valkretsar i Sundsvalls kommun från 
4 till 1.  

Under koncernstabens 
beredning.  

32 2016-03-22 KS-2016-00285 Moderaterna  Motion (M) om att införa aktiva och 
obligatoriska skolval för grundskolan  

Under koncernstabens 
beredning. Inväntar remissvar.  
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