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Redovisning av obesvarade och bifallna motioner 
oktober 2014  

Ärendet 
Enligt § 27 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska en redovisning 
av obesvarade motioner samt av motioner som på annat sätt behandlats 
positivt av kommunfullmäktige lämnas vid sammanträdena i april och 
oktober. Den senaste redovisningen lämnades till kommunfullmäktiges 
sammanträde i april 2014. 

Koncernstabens redovisning  

Obesvarade motioner  
Av bilagd förteckning framgår att det per den 10 oktober 2014 finns  
14 väckta motioner som ännu inte kommit till kommunfullmäktige för 
slutlig behandling.  
 
Två1 av motionerna kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 oktober, under förutsättning av beslut i 
kommunstyrelsen den 13 oktober.  
 
Motionen från Centerpartiet om val av motionsanläggningar2 hanteras i 
kommunfullmäktige i november 2014 under förutsättning av beslut i 
utskott och i kommunstyrelsen.  
 
Den äldsta motionen, Socialdemokraternas motion om införande av ”Grön 
rutt” i Sundsvall, återremitterades den 11 december 2012 till koncernstaben 
av kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott. Den återremitterades 
igen till koncernstaben av kommunstyrelsen den 10 februari 2014. Vid 
detta sammanträde motiverades yrkandet om återremiss ”för att mer 
utförligt studera exempel på framgångsrikt införande av ’Grön rutt’, med 
exempel från Östersund och Piteå”. Motionen är nu under koncernstabens 
beredning.  

                                                 
1 Motionerna numrerade 2 och 3 i bilagan.  
2 Motionen nummer 6 i bilagan.  
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Bifallna eller positivt behandlade motioner  
Under den aktuella tidsperioden har åtta motioner bifallits helt eller delvis 
av kommunfullmäktige. Dessa motioner är:  
 

1. Motion (V) om rökfri arbetstid  
2. Motion (S) om social investeringsfond  
3. Motion (C) uppdatera landsbygdsprogrammet  
4. Motion (S) om sociala krav och miljökrav vid upphandling  
5. Motion (S) om krav på sommarjobbsplatser vid upphandling  
6. Motion (M) gällande HBT-plan för Sundsvalls kommun  
7. Motion (M) om att införa skolpsykologer på nätet   
8. Motion (FP)- Gör projektet Ung kraft till del av kommunens 

ordinarie verksamhet  
 
1. Motion (V) om rökfri arbetstid  
Enligt koncernstabens bedömning arbetar förvaltningarna med att 
kommunfullmäktiges beslut om att införa rökfri arbetstid den 1 juli 2015 
ska ske.  
 
2. Motion (S) om social investeringsfond  
Arbetet med att genomföra en utredning om inrättande av en social 
investeringsfond pågår. Tidsplanen är att utredningen ska överlämnas för 
politisk behandling innan årsskiftet. Utredningen genomförs av 
koncernstabens avdelning för strategisk samhällsutveckling och 
koncernstabens kansli.  
 
3. Motion (C) uppdatera landsbygdsprogrammet 
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunens landsbygdsprogram 
utvärderas och uppdateras. Kommunstyrelsen informerades om upplägget 
och tidsplanen för utvärderingen vid sammanträdet 2014-09-15. 
Utvärderingen har påbörjats. Efter genomförd utvärdering påbörjas 
förberedelserna för ett nytt landsbygdsprogram, där t.ex. 
projektorganisation och tidsplan ska fastslås. Framtagandet av det nya 
programmet kommer att ske enligt kommunens projektmodell och 
utvärderingen kommer att utgöra underlag inför de projektdirektiv som styr 
arbetet. Arbetet genomförs av avdelningen för strategisk 
samhällsutveckling.  
 
4-5. Motion (S) om sociala krav och miljökrav vid upphandling och  
Motion (S) om krav på sommarjobbsplatser vid upphandling 
Båda motioner inkluderas i det pågående arbetet med att revidera 
kommunens upphandlingspolicy. Projektdirektivet för revideringen 
godkändes av kommunstyrelsen 2014-06-09 § 209. Tidplanen för 
revideringen är att kommunfullmäktige ska besluta om en reviderad policy 
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i november. Risken är dock stor att revideringen blir försenad med ett par 
månader. Främst beror det på att styrgruppen för revideringen vill avvakta 
en beslutad Mål- och resursplan för 2015-16 med plan för 2017-18, för att 
se om det finns ytterligare uppdrag eller annan styrning som ska inarbetas i 
en reviderad upphandlingspolicy. Arbetet med upphandlingspolicyn 
genomförs av koncernstabens avdelning för ekonomistyrning.  
 
6. Motion (M) gällande HBT-plan för Sundsvalls kommun 
Kommunstyrelsen kommer att få information om HBT-frågor vid ett av 
styrelsens tematillfällen. Förvaltningscheferna kommer också informeras 
vid en förvaltningschefsträff. Genomförandet hanteras av koncernstabens 
avdelning för verksamhetsutveckling.  
 
7. Motion (M) om att införa skolpsykologer på nätet   
Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att påbörja arbetet med att 
utreda möjliggörandet under 2014. 
 
8. Motion (FP)- Gör projektet Ung kraft till del av kommunens ordinarie 
verksamhet 
Kommunfullmäktiges beslut är att ”Ung kraft” som drivits i projektform 
ska införlivas i den ordinarie verksamheten efter projektet avslutats.  
 
Vid projektets slutseminarium och vid möte med ansvarig verksamhetschef 
på förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
(FAVI) har projektet informerat om det arbetssätt och den 
samarbetsstruktur som har varit framgången i projektet.  
 
Projektledningen har påtalat vikten av en arbetsförmedlare om man 
fortsättningsvis har för avsikt att ge stöd till målgruppen i samma 
omfattning som tidigare och med samma målnivåer. Projektets arbetssätt 
och resultat bygger på de resurser som funnits i arbetsgruppen och på 
struktur och kontinuitet i samarbete. 
 
FAVI arbetar med bemanningen av den fortsatta verksamheten. Oklarheter 
finns angående finansiering av en arbetskonsulent som tidigare finansierats 
av socialtjänstens stöd och omsorg, det finns också en ansökan inlämnad 
om ytterligare ett särskilt introduktions- och uppföljningsstöd3 (förutom ett 
som redan är klart) där svar väntas i oktober.  
 
Arbetsförmedlingen (AF) kan för närvarande inte bidra med en 
arbetsförmedlare. Förvaltningen framför att en implementering av 
verksamheten utan arbetsförmedlare på sikt kan innebära att effekterna av 
arbetet urholkas så mycket att det äventyrar verksamheten, dvs. Ung Kraft. 

                                                 
3 En specialisttjänst på arbetsförmedlingen som arbetar nära den arbetssökande.  
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En lösning på frågan om finansiering av arbetskonsulent från stöd och 
omsorg, dvs. en resurs från socialtjänsten, behövs också.  
 
Verksamheten kommer att lokaliseras i kommunens lokaler på 
Trädgårdsgatan 7. 

Uppföljning 
Uppföljning sker genom de sedvanliga redovisningarna till 
kommunfullmäktige.  
 
 
 
 
Hans Wreber  
Kanslichef  
 

Bilaga 
o Redovisning av obesvarade motioner oktober 2014.  
 



Bilaga 
 
Redovisning av obesvarade motioner oktober 2014 

KS-2014-00746 Bilaga redovisning av obesvarade  motioner oktober 2014  

 

Nummer Datum Diarienummer Avsändare (parti) Namn Status 

01 2011-10-31 KS-2011-00923 Socialdemokraterna Motion om införande av ”Grön rutt” i 
Sundsvall  

Under koncernstabens 
beredning, avdelningen för 
strategisk samhällsutveckling. 

02 2013-09-16 KS-2013-00665 Sverigedemokraterna Motion om krafttag för nollvision beträffande 
hemlöshet 

Behandlas i kommunfullmäktige 
27 oktober 2014 under 
förutsättning av beslut i 
kommunstyrelsen.  

03 2013-10-28 KS-2013-00828 Centerpartiet  Motion om att inrätta ett skönhetsråd Behandlas i kommunfullmäktige 
27 oktober 2014 under 
förutsättning av beslut i 
kommunstyrelsen. 

04 2013-11-25 KS-2013-00903 Centerpartiet Motion om att befria socialnämnden från 
försörjningsstödet 

Under koncernstabens 
beredning. 

05 2013-12-02 KS-2013-00931 Sverigedemokraterna Motion om att förbättra kollektivtrafiken i 
kommunen 

Under koncernstabens 
beredning. 

06 2014-01-15 KS-2014-00050 Centerpartiet Motion om val av motionsanläggningar Behandlas i kommunfullmäktige 
i november under förutsättning 
av beslut i utskott och 
kommunstyrelsen. 

07 2014-01-27 KS-2014-00101 Centerpartiet  Motion angående giftfri kommun Under koncernstabens 
beredning. 

08 2014-02-14 KS-2014-00147 Kristdemokraterna Motion om frukt till alla barn i skolan Under koncernstabens 
beredning. 

09 2014-03-31 KS-2014-00325 Centerpartiet  Motion om strategisk upphandling  Under koncernstabens 
beredning. 

10 2014-03-17 KS-2014-00324 Sverigedemokraterna Motion om att inrätta ett kommunalt 
civilkuragepris 

Under koncernstabens 
beredning. 

11 2014-03-17 KS-2014-00326 Sverigedemokraterna Motion om att inrätta stödtelefon på 
helgkvällar 

Under koncernstabens 
beredning. 

12 2014-05-15 KS-2014-00451 Centerpartiet  Motion om fältungdomsarbete Under koncernstabens 
beredning. 
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 13 2014-05-21 KS-2014-00478 Kristdemokraterna Motion om maxtak för antalet barn i 
förskolans barngrupper 

Under koncernstabens 
beredning. 

14 2014-06-23 KS-2014-00533 Socialdemokraterna  Motion angående praktik på samtliga 
gymnasieprogram  

Under koncernstabens 
beredning.  


