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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 39, 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 i 
maj 2021 till och med oktober 2021 överlämnat 11 motioner till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Av bilagd förteckning framgår att det i november 2021 finns 25 motioner 
som väckts i kommunfullmäktige men som är obesvarade och alltså inte 
kommit till fullmäktige för slutligt ställningstagande. Av dessa obesvarade 
motioner har nio stycken en färdigutredd status hos 
kommunstyrelsekontoret och har, eller ska, överlämnas till politiken för 
vidare behandling. 
 
Vid kommunfullmäktige i november kommer totalt fem 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 tre av dessa äldre motioner tillhör de som blivit 
färdigutredda av kommunstyrelsekontoret. 
 
 
 

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

• Motion (L) Fortsätt klimatanpassa Sundsvall! (KS-2019-00492) 
• Motion (L) publicera alla nämnder och styrelsers 

möteshandlingar och protokoll på kommunens hemsida (KS-
2019-00216) 

 
Två motioner har en tidsfrist som passerats utan att vara färdigutredda av 
kommunstyrelsekontoret. Motion (KD) angående aktivt arbete för grön 
omställning av flyget (KS-2020-01043) är igång och har tilldelats ny 
handläggare till följd av ett arbetsplatsbyte. Motion (M) om att 
uppdatera inköpsstrategin i enlighet med Näringslivsprogrammet (KS-
2019-01114) har tilldelats handläggare på kommunstyrelsekontoret och är 
under handläggning. 
 

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 maj 2021 till och med det senaste sammanträde i oktober 
2021 har fyra motioner bifallits helt, eller på andra sätt behandlats 
positivt2. 
 
Nedan redovisas sju motioner. Flertalet av dessa 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 avslå motionen men gav 
i uppdrag till kommunstyrelsekontoret att göra en förutsättningslös 
utredning om Tranviken. Utredningen har behandlats av fullmäktige 
(2021-06-28 § 169) som beslutade att ge ett flertal uppdrag till 
stadsbyggnadsnämnden. 
 

                                                 
2 Dessa utgörs av Motion (M) om språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen 
(KS-2020-00943), Motion (L) Speakers Corner på Stora torget (KS-2020-01111), Motion 
(M) studentbostäder åt studerande på yrkeshögskolor (KS-2018-00464) och Motion (KD) 
angående bakrundskontroll av personal inom vård och omsorg (KS-2019-00325). 
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Uppdragen utgörs av att stadsbyggnadsnämnden (1) ska utarbeta ett förslag 
på hur tillgängligheten till Tranvikens strand kan förbättras och hur 
området kan utvecklas för en ökad attraktivitet, (2) att återkomma till 
kommunfullmäktige med ett förslag senast i januari 2022, samt (3) att 
nämnden ska undersöka möjligheterna till expropriering av fastigheterna 
Alnö-Nysäter 5:2 och Alnö-Nysäter 5:3. 
 
Stadsbyggnadskontoret återkopplar att utredningen är inlämnad för politisk 
hantering och planerad att tas upp på stadsbyggnadsnämndens 
sammanträde den 17 november. Under förutsättning att nämnden skickar 
ärendet vidare beräknas utredningen komma till fullmäktige den 31 januari. 
 
Motion (KD) angående bakrundskontroll av personal inom vård och 
omsorg (KS-2019-00325) 
Motionen behandlades vid kommunfullmäktige (2021-09-27 § 204) som 
beslutade att anse motionen vara besvarad med en tilläggsatt-sats som 
lyder ”att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en uppföljning av 
huruvida nuvarande tillämpning avseende registerutdrag är i linje med 
gällande regelverk framförallt avseende personal i verksamheten som 
arbetar i stödfunktioner som t.ex. städ, kök, transport, reparationer mm, 
samt att se över om det i övrigt finns befattningar inom kommunen t.ex. 
inom vård och omsorg där det utöver gällande regelverk skulle vara 
befogat med registerutdrag”. 
 
Kommunstyrelsekontoret återkopplar kortfattat att uppdraget genomförs av 
kontorets HR-avdelning och kommer återrapporteras till 
kommunfullmäktige under 2022. 
 
Motion (M) om kompiskortet i Sundsvall (KS-2018-00209) 
Motionens första att-sats bifölls vid kommunfullmäktige (2018-10-29 § 
214) ”att kultur- och fritids- och socialnämnden tar fram riktlinjer för 
framtagning av ett kompiskort”. Förvaltningarna har vid tidigare 
redovisningar återkopplat att det praktiska arbetet med Kompiskortet i stort 
sett varit klara med bland annat E-tjänster, hemsida och annat 
informationsmaterial men att det inte ansetts rådigt att starta på grund av 
omständigheterna med pandemin. Vid denna återkoppling ger 
förvaltningarna följande gemensamma redovisning: 
 
”Vi är i full gång med att lansera Kompiskortet. Just nu har vi startat upp 
med att den dagliga verksamhet som ska trycka upp kortet fått möjlighet att 
testa ansöka och trycka upp sina egna kort så att vi ser att e-tjänsten 
fungerar. Nästa vecka (vecka 45) planerar vi att hemsidan blir offentlig, 
och efter det kommer marknadsföreningen att komma igång succesivt. Att 
det sker succesivt beror på att den dagliga verksamheten ska få starta upp 
med hanteringen av inkomna ansökningar och att trycka korten i en lugn 
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takt. I och med att hemsidan blir offentlig kommer även information gå ut 
till föreningar som kan ansluta sin verksamhet, bland annat går information 
ut i Föreningsbladet nästa vecka. Kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter där kortet gäller kommer stå listade på hemsidan”.  
 
Motion (M) om giftermål med minderåriga (KS-2017-00928) 
Kommunfullmäktige (2021-03-29 § 96) beslutade att bifalla en att-sats 
med lydelsen att ”individ- och arbetsmarknadsnämnden snarast antar 
tydliga riktlinjer för hur nämnden ska hantera minderåriga flickor eller 
pojkar som uppges vara gifta och som vistas eller är bosatta i kommunen”. 
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen har valt att lämna följande 
redogörelse: 
 
”Förvaltningen följer de lagar och riktlinjer som finns. Sedan 1 januari 
2019 kan ett äktenskap inte bli giltigt i Sverige om någon i paret var under 
18 år när de gifte sig. Alla barn som kommer till Sundsvall som 
ensamkommande utan vårdnadshavare tilldelas en god man som bevakar 
deras rätt. Samtliga bemöts som det barn de är och betraktas inte som att de 
vore gifta. Vi tillåter t.ex inte att de sammanbor, men förbjuder dem heller 
inte att umgås och träffas om det bedöms vara positivt/önskvärt men 
hjälper den flicka som önskar stöd i att inte behöva träffa den man/pojke 
hon anlänt ihop med. Sedan en längre tid tillbaka har vi ett mycket 
begränsat mottagande av ensamkommande barn i Sundsvall varför vi inte 
varit med om detta på länge. Vi möter dock emellanåt oro från flickor som 
riskerar att giftas bort och den problematik som kopplas samman med 
hedersrelaterat hot och våld. Även på detta område har dock lagstiftningen 
skärpts och vi arbetar aktivt för att skydda dessa flickor, även utan 
riktlinjer, då detta ingår i vårt dagliga arbete. 
 
Förvaltningen har därför inte prioriterat uppdraget att skapa riktlinjer för 
hanteringen av minderåriga som uppges vara gifta i vår kommun. Därför 
har ingen person utsetts som ansvarig för projektet ännu. Förvaltningen 
kommer att se över frågan inför 2022 års verksamhetsplan”. 
 
Motion (L) Speakers Corner på Stora torget (KS-2020-01111) 
Fullmäktige (2021-06-28 § 176) beslutade att motionen ska vara besvarad 
så till vida att stadsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
Näringslivsbolaget väger in inrättandet av ett Speakers’ Corner i sitt arbete 
med att utveckla centrala Sundsvall. Kultur- och fritidsförvaltningen, 
stadsbyggnadskontoret och Näringslivsbolaget lämnar ett gemensamt svar 
som lyder enligt följande: 
 
”Skapandet av en levande stadskärna kräver helhetsperspektiv då det består 
av många utvecklingsinitiativ och aktörer. Förutsättningarna att arbeta har 
stärkts genom Sundsvalls huvudprioritering Sundsvalls väg framåt och de 
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delar som handlar om Attraktiva Sundsvall. Genom den nya organisationen 
ser vi idag nya möjligheter att arbeta tvärsektoriellt med att utveckla staden 
och bidra till stenstadens attraktionskraft.  
 
Förutsättningarna för olika aktörer att ta plats i staden och att ge liv och 
rörelse till stadskärnan har också stärkts genom konceptet ”Ta plats i 
Sundsvall” som lanserades i juni. Initiativet innebär att privatpersoner, 
företag och föreningar kan boka utvalda utomhusmiljöer i Sundsvalls 
stadskärna för tillfälliga aktiviteter och arrangemang. Initiativet är en 
samverkan mellan stadsutvecklingsbolaget, näringslivet och kommunen”. 
 
Motion (M) om språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen 
(KS-2020-00943-2) 
Kommunfullmäktige (2021-05-31 § 151) beslutade att anse motionen 
besvarad men biföll två tilläggsatt-satser som rör vård- och 
omsorgsnämnden. Tilläggsatt-satserna lyder ”att krav på språkverifiering 
vid anställning omfattar vård- och omsorgsnämndens samtliga 
verksamheter där det är relevant, samt att vård- och omsorgsnämnden 
inkluderar kommunstyrelsen i införandet av krav på språkverifiering vid 
anställning”. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp har gett HR-chef i 
uppdrag att undersöka vilka möjligheter det finns till språkverifiering i 
samband med rekrytering. 
 
Kompetensutvecklare för HR team VOF/IAF har genomfört 
omvärldsbevakning av hur andra kommuner planerar att jobba med eller 
redan påbörjat att jobba med språkverifiering i samband med rekrytering 
har genomförts. Det visade att processen ser olika ut och att det finns flera 
olika sätt att hantera frågan på. Ett förslag har påbörjats för hur vård- och 
omsorgsförvaltningen skulle kunna genomföra språkverifiering i samband 
med rekrytering av medarbetare inom vård- och omsorgsarbete. 
 
Motion (M) studentbostäder åt studerande på yrkeshögskolor (KS-
2018-00464) 
Kommunfullmäktige (2021-09-27 § 200) beslutade att bifalla motionens 
att-sats som lyder ”att Mitthem skall tillhandahålla studentbostäder åt 
studerande på yrkeshögskolor till samma villkor som 
universitetsstudenterna” samt tilläggsatt-satsen ”att ge Mitthem AB i 
uppdrag att i dialog med övriga fastighetsägare utreda möjligheterna till 
utvidgad bostadsgaranti för fler studentgrupper”. 
 
Mitthem AB redovisning finns bifogad som ett separat svar (se bilaga 2). 
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Jonas Walker  
Kommundirektör  

 
 



Bilaga: Förteckning av obesvarade motioner, 2021-11-24 (KS-2021-00967-1)

Nr Inlämnad Diarienummer Titel Avsändare Färdigutredd Status

1 2019-02-22 KS-2019-00216
Motion (L) publicera alla nämnder och styrelsers
möteshandlingar och protokoll på kommunens hemsida Liberalerna X Behandlades på kommunstyrelsen 2021-11-15

2 2019-05-13 KS-2019-00492 Motion (L) Fortsätt klimatanpassa Sundsvall! Liberalerna X
Behandlades på service- och
förvaltningsutskottet 2021-11-23

3 2019-09-25 KS-2019-00809 Motion (L) om att upphöra med kommunala fyrverkerier Liberalerna X
Behandlades på plan- och
utvecklingsutskottet 2021-11-16

4 2019-12-16 KS-2019-01114
Motion (M) om att uppdatera inköpsstrategin i enlighet
med Näringslivsprogrammet Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

5 2020-10-26 KS-2020-01043
Motion (KD) angående aktivt arbete för grön omställning
av flyget Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

6 2021-01-25 KS-2021-00169 Motion (SD) Integrationsplikt för vuxna nyanlända Sverigedemokraterna X
Behandlades på plan- och utvecklingsutskottet
2021-11-16

7 2021-02-22 KS-2021-00278
Motion (M) om att identifiera verksamheter och tjänster
som kan drivas i extern regi Moderaterna Motionen har remitterats till ett flertal nämnder

8 2021-02-22 KS-2021-00279 Motion (M) om valfrihet för skolor och äldreboenden Moderaterna X Behandlades på kommunstyrelsen 2021-11-15

9 2021-03-03 KS-2021-00303
Motion (KD) angående att motverka hemlöshet och
utestängning från bostadsmarknaden Kristdemokraterna X

Behandlades på plan- och utvecklingsutskottet
2021-11-16

10 2021-03-29 KS-2021-00391
Motion (M) om professionella ledamöter i styrelser för
kommunala bolag Moderaterna X Behandlades på kommunstyrelsen 2021-11-15

11 2021-03-29 KS-2021-00392 Motion (M) om att minska antalet vänorter Moderaterna X Behandlades på kommunstyrelsen 2021-11-15

12 2021-03-29 KS-2021-00393 Motion (M) om att införa en arkitekturpolicy Moderaterna X Behandlades på kommunstyrelsen 2021-11-15

13 2021-04-26 KS-2021-00481 Motion (M) om arbetsintegrerad utbildning för förskollärare Moderaterna
Remissvar från barn- och utbildningsnämnden
inkom 2021-10-06

14 2021-04-26 KS-2021-00482 Motion (M) om ledarskapslyft för lärare Moderaterna
Remissvar från barn- och utbildningsnämnden
inkom 2021-09-03

15 2021-05-31 KS-2021-00606
Motion (M) angående en individbaserad integrationsplan
och integrationsplikt i Sundsvall Moderaterna

Remitterad till individ- och arbetsmarknads- 
nämnden, svar väntas senast 2021-12-01

16 2021-05-31 KS-2021-00607
Motion (M) angående kartläggning och utökning
av laddinfrastruktur Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

17 2021-06-22 KS-2021-00664 Motion (L) handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck Liberalerna
Remitterad till ett flertal nämnder, svar väntas
senast 2021-12-31

18 2021-06-22 KS-2021-00665
Motion (L) digital undervisning till elever med
problematisk skolfrånvaro Liberalerna

Remitterad till ett flertal nämnder, svar väntas
senast 2021-12-01



19 2021-06-28 KS-2021-00680
Motion (M) om undersökning för äldre döva, blinda eller
dövblinda att bo på samma boende Moderaterna

Remitterad till Kommunala funktionshinder- 
rådet, svar väntas senast 2021-12-31

20 2021-06-28 KS-2021-00681
Motion (M) om att inte kompensera indraget studiebidrag
med försörjningsstöd Moderaterna

Remitterad till individ- och arbetsmarknads-
nämnden

21 2021-09-23 KS-2021-00868
Motion (SD) Finns det en tystnadskultur i Sundsvalls
kommun? Sverigedemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

22 2021-09-27 KS-2021-00869 Motion (M) om sommarjobb och sommarskola Moderaterna
Remitterad till individ- och arbetsmarknads-
nämnden, svar väntas senast 2022-02-25

23 2021-09-27 KS-2021-00860 Motion (L) utred vaccinationskrav inom omsorgen Liberalerna
Remitterad till vård- och omsorgsnämnden,
svar väntas senast 2021-12-30

24 2021-10-11 KS-2021-00910 Motion (KD) angående ett bra boende hela livet Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

25 2021-10-25 KS-2021-00952 Motion (M) om ordning gällande elsparkscyklar Moderaterna
Remitterad till ett flertal nämnder och Närings-
livsbolaget, svar väntas senast 2022-02-28
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