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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 den senaste 
redovisningen i april 2019 fram till och med kommunfullmäktiges 
sammanträde i oktober 2019 överlämnat 20 motioner till kommunstyrelsen 
för beredning. Av bilagd förteckning framgår att det per den 12 november 
2019 finns 44 motioner som väckts i kommunfullmäktige men som är 
obesvarade och alltså ännu inte kommit till fullmäktige för slutlig 
behandling. 
 
Av de obesvarade motionerna har nio stycken en färdigutredd status hos 
kommunstyrelsekontoret och har överlämnas till politiken för vidare 
behandling. 
 
Totalt 17 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 fem av dessa äldre motioner tillhör de som blivit 
färdigutredda av kommunstyrelsekontoret och som överlämnats till 
politiken. För de motioner som passerat tidsfristen ges följande 
statusuppdateringar: 
 
Motion (M) om medborgarbudget (KS-2017-00699) återremitterades vid 
kommunfullmäktige (2018-02-26 § 30) med motiveringen ”att uppdra till 
                                                 
1 Kommunallagen (2017:725), 5 kap. 35 § 
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koncernstaben 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”. 
 
Ärendet är under kommunstyrelsekontorets beredning. Ett förslag till svar 
har skrivits fram av kommunstyrelsekontoret som ska kvalitetssäkras innan 
det överlämnas till politiken för vidare hantering. 
 
Gällande Motion (L) parasportotek i Sundsvall (KS-2017-00716) 
beslutade kommunfullmäktige (2018-10-29 § 211) att motionen återupptas 
efter utgången av 2019, då det är klarlagt ifall Sportoteket ska 
implementeras eller inte. 
 
För Motion (M) om giftermål med minderåriga (KS-2017-00928), 
Motion (L) rätt att välja även när vi är årsrika (KS-2018-00193), 
Motion (L) vill du bli måltidsvän? (KS-2018-00309), Motion (MP) om 
försök med dagsljusbelysning i skolorna (KS-2018-00722) och Motion 
(MP) om kris- och beredskapsplaner för kollektivtrafik (KS-2018-
00386) är statusen att de fortsatt är under kommunstyrelsekontorets 
beredning. 
 
Motion (KD) angående tilläggsuppdrag till budget- och 
skuldrådgivningen (KS-2018-00388) är under kommunstyrelsekontorets 
beredning. Ärendet remitterades till Pensionärsorganisationerna i KPR som 
inkom med yttrande till kommunstyrelsen 2019-09-10. 
 
Motion (L) E-nattfrid för de som vill (KS-2018-00377) skickades åter 
till kommunstyrelsekontoret vid plan- och utvecklingsutskottet (2019-08-
27 § 53) för att inhämta synpunkter av det kommunala pensionärsrådet. 
Ärendet har åter blivit färdigutrett och kommer preliminärt behandlas på 
plan- och utvecklingsutskottet den 19 november. 
 
Motion (L) om självsanerande offentliga toaletter (KS-2018-00378) har 
blivit färdigutredd och kommer preliminärt behandlas av service- och 
förvaltningsutskottet den 12 november. 
 
Motion (KD) angående införande av barnperspektiv i skrivelser (KS-
2018-00471) har blivit färdigutredd och kommer preliminärt behandlas vid 
plan- och utvecklingsutskottet den 19 november. 
 
Motion (M) studentbostäder åt studerande på yrkeshögskolor (KS-
2018-00464) återremitterades vid kommunstyrelsen (2019-09-16 § 207) 
med motiveringen att ”utreda vilka studenter som bör omfattas av 
bostadsgarantin, samt beakta det samarbete som pågår mellan Sundsvalls 
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kommun och MIUN med att se över hur vi ska utvecklas som 
universitetsstad”. Ärendet är fortsatt under kommunstyrelsekontorets 
beredning. 
 
Motion (L) gör vinterväghållningen mer kostnadseffektiv (KS-2018-
00543) skickades åter till kommunstyrelsekontoret vid plan- och 
utvecklingsutskottet (2019-01-22 § 5) för att kompletteras med ett yttrande 
från stadsbyggnadsnämnden. Ärendet har remitterats till 
stadsbyggnadsnämnden som i nuläget inte hunnit inkomma med yttrande 
till kommunstyrelsen. 
 
Motion (MP) om möjlighet att införa ett system för e-förslag (KS-
2018-00721) och Motion (MP) om att införa medborgarförslag till 
kommunfullmäktige (KS-2018-00727) är under 
kommunstyrelsekontorets beredning. Förslag till svar har skrivits fram av 
kommunstyrelsekontoret och kommer kvalitetssäkras innan de överlämnas 
till politiken för vidare hantering. 
 
Motion (MP) om seniorpool i kommunens regi (KS-2018-00724) är 
under kommunstyrelsekontorets beredning. Remissvar har inkommit från 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunala 
pensionärsrådet. 
 
Motion (KD) angående tak-över-huvudet-garanti för hemlösa (KS-
2018-00811) har blivit färdigutredd av kommunstyrelsekontoret och 
kommer preliminärt att behandlas på plan- och utvecklingsutskottet den 19 
november. 
 

Bifallna motioner 
I följande avsnitt ges en lägesrapportering för motioner som bifallits helt 
eller på annat sätt behandlats positivt av kommunfullmäktige. Sedan den 
förra redovisningen i april till och med kommunfullmäktiges sammanträde 
i oktober har totalt tre motioner bifallits eller på andra sätt behandlats 
positivt. 
 
Nedan kommer 11 stycken motioner att redovisas. Inledningsvis kommer 
det göras en tillbakablick där åtta motioner som varit med vid den förra 
redovisningen att redovisas igen (nr 1-8). Dessa motioner kan ha varit i en 
implementeringsfas i koncernen under det föregående tillfället, vilket gör 
en extra återblick angelägen. Slutligen kommer tre nya motioner att 
redovisas som inte var med vid det förra redovisningstillfället (nr 9-11)2. 

                                                 
2 Motion (L) om att införa central rättning av nationella prov (KS-2018-00865) 
behandlades delvist positivt av kommunfullmäktige (2019-10-28 § 210) som beslutade att 
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1. 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 (2019-10-31 § 219). Den ena bifallna 
att-satsen uppdrog till stadsbyggnadsnämnden att genomföra en riktad 
satsning för att informera om och underlätta handläggningen av 
bygglovsärenden av vindslägenheter. Stadsbyggnadskontoret har vid 
tidigare redovisningar rapporterat att uppdraget utförts med ett flertal olika 
insatser som bland annat information till enskilda fastighetsägare, träffar på 
Näringslivsbolaget och utformande av en informationsbroschyr. 
 
Den andra att-satsen som bifölls var att det kommunala bostadsbolaget 
Mitthem AB får i uppdrag att genomföra en inventering av möjliga vindar 
för ombyggnation till lägenheter. Mitthem AB har tidigare redovisat att en 
inventering fortsätter och planeras vara klar första halvåret 2019. Inför 
denna rapport har Mitthem AB valt att inte lämna någon återkoppling. 
 

2. Motion (L) om att införa en medborgarapp (KS-2017-00482). 
Kommunfullmäktige (2018-03-26 § 80) biföll att en app för medborgare 
med information om Sundsvalls kommun ska införas. Fullmäktige 
beslutade även att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en förstudie 
med syfte att införa en medborgarapp med kostnadstäckning inom 
koncernstabens ram. Vid föregående redovisning återkopplade 
kommunstyrelsekontoret att en sådan förstudie genomförts och att en 
ansökan om EU-medel skickats in till Tillväxtverket. 
 
Ansökan om att växla upp medel för utvecklingen av en medborgarapp 
fick under sommaren ett negativt besked från Tillväxtverket. Utvecklingen 
av medborgarappen startade oavsett detta hösten 2019 som ett projekt inom 
Handlingsplan för digitalisering och är nu i en upphandlingsfas, målet är 
att till sommaren 2020 ha en första version av medborgarappen ute och 
tillgänglig för alla. Utvecklingen sker utifrån medborgarnas behov, där en 
bredd av verksamheter igenom hela Sundsvalls kommunkoncern deltar i 
utvecklingen. 
 

3. 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 en utredning kring IOP-avtal. 

                                                                                                                          
avslå motionen men uppdrog till barn- och utbildningsnämnden att utreda förutsättningar 
för införande av central rättning av nationella prov. Motionen är så pass nyligen beslutad 
att återkoppling för den sker vid nästkommande redovisning av motioner i april 2020. 
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Fullmäktige (2018-12-17 § 244) godkände utredningen och beslutade även 
om tilläggsatt-satser där bland annat kultur- och fritidsnämnden och 
kommunstyrelsen fick i uppdrag, att efter remiss till övriga nämnder, ta 
fram riktlinjer för IOP-avtal gällande sociala verksamheter. 
 
Sedan den förra redovisningen har kultur- och fritidsförvaltningen tagit 
fram ett förslag som beslutades av kultur- och fritidsnämnden 2019-04-24 
§ 41. Förslaget till riktlinjer har sedan överlämnats till kommunstyrelsen 
där det för närvarande hanteras. 
 

4. Motion att utreda möjligheterna till intraprenadlösningar inom 
skolan (KS-2017-00471) 

Motionens 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. Inför denna rapport har barn- 
och utbildningskontoret valt att inte lämna någon återkoppling i ärendet. 
 

5. 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 centralt finansierad i budgeten 
för 2019 och 2020 och utbetalning till nämnden sker när den 
kommunövergripande riktlinjen för personlig skyddsutrustning och 
arbetskläder beslutas i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen (2019-09-16 § 
191) har nu beslutat att fastställa riktlinjen samt att det ska ske en 
uppföljning under 2021. 
 

6. Motion (MP) angående ökad biologisk mångfald i Sundsvall 
(KS-2017-00678) 

Kommunfullmäktige (2018-09-24 § 177) beslutade ”att parksektionen i ett 
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 har tidigare återkopplat att arbetet med planen går 
in i en intensivare fas under andra halvan av 2019. 
 
Vide detta tillfälle redovisar stadsbyggnadskontoret att arbetet pågår för 
fullt och att målet är att hitta en struktur för planen som gör det enklare att 
genomföra åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden både inom 
drift och nyanläggning. Parallellt pågår också det grönytestrategiska 
arbetet som ska bli ett underlag för översiktsplanen. Kontoret återkopplar 
att det mellan dessa arbeten finns många beröringspunkter som går att 
stämma av allt eftersom arbetet fortlöper. 
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7. Motion (M) om kompiskortet i Sundsvall (KS-2018-00209) 
Motionens första att-sats bifölls vid kommunfullmäktige (2018-10-29 § 
214) och lyder ”att kultur- och fritids- och socialnämnden tar fram 
riktlinjer för framtagning av ett kompiskort”. Vid den förra redovisningen 
återkopplade socialtjänsten och kultur- och fritidsförvaltningen i ett 
gemensamt svar att förvaltningarna under mars 2019 påbörjat arbetet med 
att ta fram riktlinjer. 
 
Vid denna redovisning återkopplar förvaltningarna i ett gemensamt svar att 
arbetet med kompiskortet går framåt och att man kommit fram till att ha en 
vidare syn på målgruppen än endast de med LSS beslut, för att på så sätt nå 
ut till en bredare grupp i behov av kompiskort. I dagsläget pågår arbetet 
med att utforma informationstext om kompiskortet och målgrupp, ta fram 
ansökningsblankett och sätta detaljerna kring riktlinjerna och hanteringen 
av själva kortet. 
 
Förvaltningarna återkopplar också att diskussionerna om vart olika 
ansvarsområden ska ligga i princip är klart. Möten har också hållits med 
olika intresseorganisationer för att informera om arbetet med kompiskortet 
men också för att svara på frågor och ta emot synpunkter. Förvaltningarna 
arbetar för att kortet ska komma igång i början på nästa år. 
 

8. Motion (KD) angående uppförandekod i fullmäktige, nämnder 
och styrelser (KS-00154) 

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 fullmäktige. 
 
Sedan förra redovisningen har presidiekonferensen tagit fram ett förslag till 
uppförandekod och överlämnat det till kommunfullmäktige. Ärendet 
behandlades vid kommunfullmäktige (2019-10-28 § 199) som beslutade att 
anta uppförandekoden samt att uppdraget är att anse som avslutat. 
 

9. Motion (KD) angående införande av nya öppna förskolor (KS-
2018-00470) 

Kommunfullmäktige (2019-03-25 § 78) beslutade att bifalla motionen (att 
införa nya kommunala öppna förskolor) samt ”att [det] hanteras inom 
ramen för planen för ett Sundsvall som håller ihop - Utjämna sociala 
skillnader mellan Sundsvallsborna plan för huvudprioriteringen i Mål och 
resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 (KS-2019-00214)”. 
 
Motionen har beaktats i kommunstyrelsens plan ”Ett Sundsvall som håller 
ihop - Utjämna sociala skillnader mellan Sundsvallsborna” (KS-2019-
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00214). Barn- och utbildningskontoret återkopplar att ärendet inte 
hanterats än med hänvisning till den rådande ekonomiska situationen. 
 

10. Motion (L) språkskola för nyanlända (KS-2018-00542) 
Kommunfullmäktige (2019-05-27 § 132) beslutade att bifalla motionens 
första att-sats, ”att arbeta aktivt med att få fler nyanlända barn/barn till 
nyanlända, till förskolan”. Fullmäktige valde också att besluta om 
tilläggsatt-satser som uppdrog till nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration (NAVI) och barn- och 
utbildningsnämnden (BUN) att gemensamt göra en utredning rörande 
verksamhet kopplad till svenskundervisning. 
 
Barn- och utbildningskontoret återkopplar att det inte öppnats någon 
språkförskola samt att det i nuläget inte finns någon plan rörande 
verkställande på grund av det ekonomiska läget. 
 
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (FAVI) 
återkopplar att det sedan tidigare fanns en arbetsgrupp bestående av bland 
annat rektor för vuxenutbildning SFI, integrationssamordnare och HR-chef 
som träffats ett antal gånger under våren 2018. Samtliga deltagare i 
arbetsgruppen kunde se vinster med att ha språkundervisning inom de 
öppna förskolan men att det saknades resurser för att kunna genomföra 
insatsen. SKL hade fått medel för att identifiera goda exempel gällande 
sådan verksamhet och sprida dessa, men det fanns inte några medel avsatta 
för kommunen att söka. Arbetsgruppen upplöstes i väntan på SKL:s 
rapport och möjligheterna bedömdes begränsade att kunna genomföra 
insatsen. 
 

11. 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 uppdraget att införa en modell för 
intern klimatkompensation hanteras inom ramen för arbetet med det 
miljöstrategiska programmet. Programmet har varit ute på remiss under 
hösten och förväntas gå upp för politisk beredning i början av 2020. 
Arbetet är ett av de utredningsuppdrag som kommer att föreslås i 
programmet. 
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Åsa Bellander  
Kommundirektör  
 
 



Bilaga: Förteckning av obesvarade motioner, November 2019 (KS-2019-00837)

Nummer Inlämnad Diarienummer Namn Avsändare (parti) Status

1 2017-09-25 KS-2017-00699 Motion (M) om medborgarbudget Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning. Ärendet återremitterades vid fullmäktige 2018-02-26 § 30

2 2017-09-27 KS-2017-00716 Motion (L) parasportotek i Sundsvall Liberalerna Ärendet återupptas efter utgången av 2019 enligt fullmäktiges beslut 2018-10-29 § 211

3 2017-12-15 KS-2017-00928 Motion (M) om giftermål med minderåriga Moderaterna
Under kommunstyrelsekontorets beredning. Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsen (2019-04-15 § 
109)

4 2018-02-19 KS-2018-00193 Motion (L) rätt att välja även när vi är årsrika Liberalerna Under kommunstyrelsekontorets beredning

5 2018-03-26 KS-2018-00309 Motion (L) vill du bli måltidsvän? Liberalerna Under kommunstyrelsekontorets beredning

6 2018-04-23 KS-2018-00386 Motion (MP) om kris- och beredskapsplaner för kollektivtrafik Miljöpartiet Under kommunstyrelsekontorets beredning

7 2018-04-23 KS-2018-00378 Motion (L) om självsanerande offentliga toaletter Liberalerna Behandlas preliminärt på SEFU 2019-11-12

8 2018-04-23 KS-2018-00377 Motion (L), E-nattfrid för de som vill Liberalerna Behandlas preliminärt på PLU 2019-11-19

9 2018-04-23 KS-2018-00388 Motion (KD) angående tilläggsuppdrag till budget- och skuldrådgivningen Kristdemokraterna Yttrande från Pensionärsorganisationerna i KPR inkom till kommunstyrelsen 2019-09-10

10 2018-05-28 KS-2018-00464 Motion (M) Studentbostäder åt studerande på yrkeshögskolor Moderaterna Återremitterades vid kommunstyrelsen 2019-09-16 § 207. Under kommunstyrelsekontorets beredning.

11 2018-05-28 KS-2018-00471 Motion (KD) angående införande av barnperspektiv i skrivelser Kristdemokraterna Behandlas preliminärt på PLU 2019-11-19

12 2018-06-25 KS-2018-00543 Motion (L) gör vinterväghållningen mer kostnadseffektiv Liberalerna Skickades åter till kommunstyrelsekontoret vid PLU 2019-01-22 § 5. Remitterat till stadsbyggnadsnämnden.

13 2018-09-24 KS-2018-00727 Motion (MP) om att införa medborgarförslag till kommunfullmäktige Miljöpartiet Under kommunstyrelsekontorets beredning

14 2018-09-24 KS-2018-00724 Motion (MP) om en seniorpool i kommunens regi Miljöpartiet Yttrande från Pensionärsorganisationerna i KPR inkom till kommunstyrelsen 2019-06-08

15 2018-09-24 KS-2018-00722 Motion (MP) om försök med dagsljusbelysning i skolorna Miljöpartiet Under kommunstyrelsekontorets beredning

16 2018-09-24 KS-2018-00721 Motion (MP) om möjlighet att införa ett system för e-förslag Miljöpartiet Under kommunstyrelsekontorets beredning

17 2018-10-29 KS-2018-00811 Motion (KD) angående tak-över-huvudet-garanti för hemlösa Kristdemokraterna Behandlas preliminärt på PLU 2019-11-19

18 2018-12-12 KS-2018-01000
Motion (L) om att införa privata flerspråkiga äldreboende i Sundsvall enligt 
LOV för en bättre äldreomsorg och integration Liberalerna Behandlas perliminärt på PLU 2019-12-17

19 2018-12-17 KS-2018-00999 Motion (KD) angående utredning om barns psykosociala behov Kristdemokraterna Behandlas preliminärt på PLU 2019-11-19



20 2019-01-22 KS-2019-00083 Motion (L) om gratis broddar Liberalerna Remitterat till KPR

21 2019-01-28 KS-2019-00121 Motion (KD) angående skoterfria friluftsområden i Sundsvalls kommun Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

22 2019-01-28 KS-2019-00124 Motion (M) om drogfria skolor Moderaterna
Under kommunstyrelsekontorets beredning. Remissvar från barn- och utbildningsnämnden har inkommit 2019-
05-02

23 2019-02-22 KS-2019-00216
Motion (L) publicera alla nämnder och styrelsers möteshandlingar och 
protokoll på kommunens hemsida Liberalerna Under kommunstyrelsekontorets beredning

24 2019-03-25 KS-2019-00326 Motion (KD) angående lokalt anknyten lekpark i Kvisselby Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

25 2019-03-25 KS-2019-00325 Motion (KD) angående bakgrundskontroll av personal inom vård och omsorg Kristdemokraterna Remmitterat till socialnämnden

26 2019-03-25 KS-2019-00254 Motion (KD) angående samling för daglig rörelse Kristdemokraterna Behandlas preliminärt vid kommunfullmäktige 2019-11-25

27 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 Remitterad till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden

28 2019-04-29 KS-2019-00457 Motion (KD) angående köp av Tranviken Kristdemokraterna Remissvar från kultur- och fritidsnämnden har inkommit 2019-10-02

29 2019-05-13 KS-2019-00492 Motion (L) Fortsätt klimatanpassa Sundsvall! Liberalerna Under kommunstyrelsekontorets beredning

30 2019-05-24 KS-2019-00516
Motion (L) om att bygga demensboende/äldreboende enligt dansk modell 
(demensby) Liberalerna Remissvar från socialnämnden har inkommit 2019-10-02

31 2019-05-27 KS-2019-00587 Motion (M) om aktiviteskrav Moderaterna Remitterat till NAVI och socialnämnden

32 2019-05-27 KS-2019-00534 Motion (KD) angående byggande av anpassad lekplats i Sundsvall Kristdemokraterna Remissvar från stadsbyggnadsnämnden har inkommit 2019-10-29

33 2019-06-24 KS-2019-00597 Motion (KD) angående projektmedel för att motverka äldres ensamhet Kristdemokraterna Remitterat till socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden

34 2019-08-21 KS-2019-00715 Motion (L) Ställ krav på livscykelanalyser i upphandling Liberalerna Behandlas preliminärt vid SEFU 2019-11-12

35 2019-09-25 KS-2019-00809 Motion (L) om att upphöra med kommunala fyrverkerier Liberalerna Remitterad till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

36 2019-09-25 KS-2019-00808
Motion (L) om att förtydliga effekt på hälsa i förvaltningarnas övervägande 
vid yttrande inför beslut Liberalerna Under kommunstyrelsekontorets beredning

37 2019-09-25 KS-2019-00807 Motion (L) om att införa ett palliativt resursteam i Sundsvalls kommun Liberalerna Remitterad till socialnämnden

38 2019-09-30 KS-2019-00836 Motion (KD) angående motorcykelparkeringar Kristdemokraterna Remitterad till stadsbyggnadsnämnden

39 2019-09-30 KS-2019-00835 Motion (KD) angående kajakcontainrar till alla Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

40 2019-09-30 KS-2019-00834 Motion (KD) angående hundskog på Norra Berget Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning



41 2019-09-30 KS-2019-00833 Motion (KD) angående undersökningar av elevers skolmiljö Kristdemokraterna Remitterad till barn- och utbildningsnämnden

42 2019-09-30 KS-2019-00820 Motion (M) om långsiktigt samarbete rörande nattvandringar Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

43 2019-10-28 KS-2019-00916 Motion (KD) angående digitalt kompetenslyft för kommunens anställda Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

44 2019-10-28 KS-2019-00917 Motion (KD) angående projekt med dubbla friskvårdstimmar Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning


	Redovisning av obesvarade och bifallna motioner, november 2019
	Redovisning av obesvarade och bifallna motioner, november 2019
	Ärendet
	Kommunstyrelsekontorets redovisning
	Obesvarade motioner

	Bifallna motioner


	Förteckning av obesvarade motioner november 2019
	Sheet1


