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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 april och 
oktober eller på nästkommande ordinarie sammanträde. 
 

Kommunstyrelsekontorets redovisning 

Obesvarade motioner 
Sammanfattningsvis har kommunfullmäktige från och med redovisningen 
daterad november 2020 till och med april 2021 överlämnat 11 motioner till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Av bilagd förteckning framgår att det i maj 2021 finns 27 motioner som 
väckts i kommunfullmäktige men som är obesvarade och alltså inte 
kommit till fullmäktige för slutligt ställningstagande. Av de obesvarade 
motionerna har 10 stycken en färdigutredd status hos 
kommunstyrelsekontoret och har eller ska överlämnas till politiken för 
vidare behandling. 
 
Vid kommunfullmäktige i maj kommer totalt 12 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 väckts1. Det kan noteras att 6 av 
dessa äldre motioner tillhör de som blivit färdigutredda av 
kommunstyrelsekontoret och som har eller ska överlämnas till politiken. 
 
 
 

                                                 
1 Kommunallagen (2017:725), 5 kap. 35 § 
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Följande äldre motioner har en tidsfrist som passerats men som är 
färdigutredda av kommunstyrelsekontoret. Dessa motioner överlämnas till 
politiken eller befinner sig redan i den politiska processen för att kunna 
beslutas:  
 

• Motion (M) angående Sundsvalls befolkningstillväxt (KS-2020-
00271) 

• Motion (KD) angående projekt med dubbla friskvårdstimmar 
(KS-2019-00917) 

• Motion (L) om att upphöra med kommunala fyrverkerier (KS-
2019-00809) 

• Motion (SD) inför frivillig och gratis influensavaccinering för 
all kommunalt anställda personal inom förskola, skola, vård- 
och omsorg (KS-2019-00455) 

• Motion (KD) angående bakgrundskontroll av personal inom 
vård och omsorg (KS-2019-00325) 

• Motion (L) publicera alla nämnder och styrelsers 
möteshandlingar och protokoll på kommunens hemsida (KS-
2019-00216) 

 
Följande sex motioner som redovisas nedan har en tidsfrist som passerats 
och som är fortsatt under handläggning. Följande statusuppdateringar ges 
för dessa: 
 
Motion (KD) angående synpunkt Sundsvall (KS-2020-00268) och 
Motion (M) Studentbostäder åt studerande på yrkeshögskolor (KS-
2018-00464) är inplanerade att vara färdigutredda för att kunna tas upp för 
behandling på plan- och utvecklingsutskottets sammanträde i augusti. 
 
Motion (M) om att uppdatera inköpsstrategin i enlighet med 
Näringslivsprogrammet (KS-2019-01114) och Motion (L) Fortsätt 
klimatanpassa Sundsvall! (KS-2019-00492) är fortsatt under 
handläggning på kommunstyrelsekontoret utan ytterligare kommentarer. 
 
Motion (KD) Angående att ange köttets ursprung på kommunens 
menyer (KS-2019-01015) och Motion (L) om att bygga 
demensboende/äldreboende enligt dansk modell (demensby) (KS-2019-
00516) är färdigutredda av kommunstyrelsekontoret och ska slutgranskas 
som ett sista steg innan överlämning till politiken. 
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Bifallna motioner 
I följande avsnitt ges en redovisning av motioner som bifallits helt eller på 
annat sätt behandlats positivt av kommunfullmäktige. Sedan fullmäktiges 
sammanträde i november 2020 till och med det senaste sammanträde i april 
2021 har två motioner bifallits helt, eller på andra sätt behandlats positivt2. 
 
Nedan redovisas sju motioner3. Flertalet av dessa motioner har redovisats 
vid tidigare tillfällen men kan ha varit i en implementeringsfas, vilket gör 
en extra återblick angelägen. 
 
Motion (KD) angående köp av Tranviken (KS-2019-00457) 
Kommunfullmäktige (2020-01-27 § 20) beslutade att avslå motionen med 
tilläggsatt-satser som gav kommunstyrelsen i uppdrag att förutsättningslöst 
utreda vilka möjligheter det finns för Tranvikens framtid. 
 
En återkoppling är att ärendet nu är färdigutrett och överlämnat till 
politiken för vidare hantering. Ärendet togs senast upp på plan- och 
utvecklingsutskottet den 18 maj 2021 och är inplanerat för att tas upp i 
kommunfullmäktige för beslut den 28 juni 2021. 
 
Motion (M) om kompiskortet i Sundsvall (KS-2018-00209) 
Motionens första att-sats bifölls vid kommunfullmäktige (2018-10-29 § 
214) och som lyder ”att kultur- och fritids- och socialnämnden tar fram 
riktlinjer för framtagning av ett kompiskort”. Förvaltningarna återkopplar 
ett gemensamt svar att det praktiska arbetet med Kompiskortet är i stort 
sett klart. E-tjänster för både ansökan och föreningar/aktörer är klara. 
Hemsida och annat informationsmaterial är också det i princip klart, det 
som kvarstår är en sista check innan uppstart. 
 
Anledningen till att Kompiskortet inte går att ansöka än är den pågående 
pandemin och att det under omständigheterna inte anses rådigt att starta 
upp just nu. Planen och förhoppningen i nuläget är att till hösten kunna 
börja ta emot ansökningar och dela ut Kompiskortet till målgruppen och att 
det även finns aktiviteter att delta i, vilket inte är fallet just nu. Detta är 
dock beroende på hur situationen med Covid-19 ser ut. 
 
 
 
                                                 
2 Dessa utgörs av ”Motion (M) om giftermål med minderåriga” (KS-2017-00928) och 
”Motion (KD) angående bevarande av kommunövergripande särskilda 
undervisningsgrupper” (KS-2020-00158). 
3 Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen valde att inte lämna någon redovisning för 
”Motion (M) om giftermål med minderåriga” vid detta tillfälle. Motionen är relativt 
nyligen beslutad vilket gör att en återkoppling kan vara aktuell vid nästkommande 
redovisningstillfälle av bifallna och obesvarade motioner.  
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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. 
 
Kommunstyrelsekontoret återkopplar att utredningsuppdraget lades in i 
genomförandeplanen för det miljöstrategiska programmet och att sakfrågan 
nu mera ingår i projekt Minskad klimatpåverkan. Där hanteras det vidare i 
delprojektet ”Resor & transporter”. Förslag till beslut kommer i samband 
med kommande Klimat- och energiplan. 
 
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 togs fram. Styrdokumentet 
riktlinjer för IOP-avtal överlämnades till politiken och som beslutade att 
det skulle antas vid kommunfullmäktige (2021-01-25 § 15). 
 
Motion (KD) angående bevarande av kommunövergripande särskilda 
undervisningsgrupper (KS-2020-00158) 
Kommunfullmäktige (2021-04-26 § 118) beslutade att bifall motionens 
andra att-sats, vilken lyder ”att genomföra utbildningsinsatser för lärare, 
skolledare och övrig skolpersonal gällande barn och ungdomar med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)”. 
 
Barn- och utbildningskontoret återkopplar att förvaltningen arbetar med ett 
flertal insatser kopplade till detta nu under våren som ett led i att fördjupa 
förståelsen och kunskapen för alla elevers rätt till utbildning och att de, 
trots pandemin, har lyckats genomföra de aktiviteter som planerats in. 
 
Motion (L) om att införa central rättning av nationella prov (KS-2018-
00865) 
Motionen avslogs vid kommunfullmäktige (2019-10-28 § 210) men med 
tilläggsatt-satser som uppdrog till att barn- och utbildningsnämnden att 
utreda förutsättningar för införande av central rättning av nationella prov.  
 
Barn- och utbildningskontoret återkopplar att man ställde frågan i 
verksamhetschefernas ledningsgrupper med rektorerna. Den svarsbild 
verksamhetscheferna fick in visade att fördelarna med att låta lärarna på 
enheterna rätta de nationella proven vägde tyngre än de argument för 
centralisering som fördes fram i motionen.  
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Förvaltningen informerar vidare att ämneslärare på skolorna normalt 
organiseras i grupper, som samverkar kring bedömningen av de nationella 
proven. Det är också vanligt att elevernas lösningar avidentifieras, för att 
lärares övriga kunskaper om enskilda elever inte ska påverka bedömningen 
av de nationella provuppgifterna. Rättningen av de nationella proven utgör 
sammantaget en kompetenshöjande aktivet, då arbetet innebär en 
gemensam tolkning av betygskriterier, utifrån Skolverkets 
bedömningsstöd. Förvaltningen framför att man vet att lärares förmåga att 
bedöma elevers kunskaper och färdigheter korrekt, utifrån givna kriterier, 
har betydelse för elevernas inlärning. Framförallt är den formativa 
återkopplingen från lärare till elev viktig för elevernas fortsatta utveckling. 
 
Förvaltningen avslutar med att notera att arbetet med att bedöma de 
nationella proven visserligen kan vara tidskrävande, men anser samtidigt 
att det är centralt för en rättvis och likvärdig bedömning. Förvaltningens 
bestämda uppfattning är därför att arbetet ska fortgå som tidigare. 
 
Motion (L) att utreda möjligheterna till intraprenadlösningar inom 
skolan (KS-2017-00471) 
Kommunfullmäktige (2018-06-25 § 145) beslutade att bifall motionens 
första att-sats med en ändring att uppdra till barn- och utbildningsnämnden 
att ”utreda möjligheten att driva kommunala skolor som intraprenad”. 
Barn- och utbildningskontoret återkopplar att sakfrågan hanterats genom 
muntlig dialog vid ett flertal tillfällen med berörda politiker och att ärendet 
inte längre är aktuellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonas Walker  
Kommundirektör  

 
 



Bilaga: Förteckning av obesvarade motioner, 2021-05-26 (KS-2021-00521-1)

Nr Inlämnad Diarienummer Titel Avsändare Färdigutredd Status

1 2018-05-28 KS-2018-00464 Motion (M) Studentbostäder åt studerande på yrkeshögskolor Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

2 2019-02-22 KS-2019-00216
Motion (L) publicera alla nämnder och styrelsers möteshandlingar och protokoll
på kommunens hemsida Liberalerna X

Inplanerad för behandling på
kommunfullmäktige i maj 2021

3 2019-03-25 KS-2019-00325 Motion (KD) angående bakgrundskontroll av personal inom vård och omsorg Kristdemokraterna X
Inplanerad för behandling på
personalutskottet i juni 2021

4 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 X

Inplanerad för behandling på
kommunfullmäktige i maj 2021

5 2019-05-13 KS-2019-00492 Motion (L) Fortsätt klimatanpassa Sundsvall! Liberalerna Under kommunstyrelsekontorets beredning

6 2019-05-24 KS-2019-00516
Motion (L) om att bygga demensboende/äldreboende enligt dansk modell
(demensby) Liberalerna Under kommunstyrelsekontorets beredning

7 2019-09-25 KS-2019-00809 Motion (L) om att upphöra med kommunala fyrverkerier Liberalerna X Färdigutredd av kommunstyrelsekontoret

8 2019-10-28 KS-2019-00917 Motion (KD) angående projekt med dubbla friskvårdstimmar Kristdemokraterna X Behandlades på personalutskottet i maj 2021

9 2019-11-25 KS-2019-01015 Motion (KD) Angående att ange köttets ursprung på kommunens menyer Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

10 2019-12-16 KS-2019-01114
Motion (M) om att uppdatera inköpsstrategin i enlighet med
Näringslivsprogrammet Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

11 2020-02-24 KS-2020-00268 Motion (KD) angående synpunkt Sundsvall Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

12 2020-02-25 KS-2020-00271 Motion (M) angående Sundsvalls befolkningstillväxt Moderaterna X Behandlades på kommunstyrelsen i april 2021

13 2020-09-28 KS-2020-00942 Motion (KD) angående omvandling av affärslokaler Kristdemokraterna X Behandlades på kommunstyrelsen i mars 2021

14 2020-09-28 KS-2020-00943 Motion (M) om språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen Moderaterna X Behandlades på kommunstyrelsen i mars 2021

15 2020-10-26 KS-2020-01043 Motion (KD) angående aktivt arbete för grön omställning av flyget Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning



16 2020-10-26 KS-2020-01044 Motion (M) om en ny modell för kommunens lokalförsörjning Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

17 2020-11-10 KS-2020-01111 Motion (L) Speakers Corner på Stora torget Liberalerna X
Behandlad på plan- och utvecklingsutskottet i
maj 2021

18 2021-01-25 KS-2021-00169 Motion (SD) Integrationsplikt för vuxna nyanlända Sverigedemokraterna
Remitterad till individ- och
arbetsmarknadsnämnden

19 2021-02-22 KS-2021-00278
Motion (M) om att identifiera verksamheter och tjänster som kan drivas
i extern regi Moderaterna Remitterad till flertalet nämnder

20 2021-02-22 KS-2021-00279 Motion (M) om valfrihet för skolor och äldreboenden Moderaterna
Remitterad till barn- och utbildningsnämnden
och vård- och omsorgsnämnden

21 2021-03-03 KS-2021-00303
Motion (KD) angående att motverka hemlöshet och utestängning från
bostadsmarknaden Kristdemokraterna Remitterad till flertalet nämnder och bolag

22 2021-03-17 KS-2021-00346

Motion (SD) Utdrag ur belastningsregistret vid tim- och vikariatsanställning inom
vård och omsorg Sverigedemokraterna X

Inplanerad för behandling på
personalutskottet i juni 2021

23 2021-03-29 KS-2021-00391 Motion (M) om professionella ledamöter i styrelser för kommunala bolag Moderaterna Remitterad till samtliga politiska partier

24 2021-03-29 KS-2021-00392 Motion (M) om att minska antalet vänorter Moderaterna
Remitterad till kommunfullmäktiges
presidiekonferens

25 2021-03-29 KS-2021-00393 Motion (M) om att införa en arkitekturpolicy Moderaterna Remitterad till stadsbyggnadsnämnden

26 2021-04-26 KS-2021-00481 Motion (M) om arbetsintegrerad utbildning för förskollärare Moderaterna Remitterad till barn- och utbildningsnämnden

27 2021-04-26 KS-2021-00482 Motion (M) om ledarskapslyft för lärare Moderaterna Remitterad till barn- och utbildningsnämnden
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