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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 2022 till och med oktober 2022 överlämnat fem motioner till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Av bilagd förteckning framgår att det i november 2022 finns 17 motioner 
som väckts i kommunfullmäktige men som är obesvarade och alltså inte 
kommit till fullmäktige för slutligt ställningstagande. Av de obesvarade 
motionerna har sju 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 två av dessa äldre motioner tillhör de som blivit 
färdigutredda av kommunstyrelsekontoret. Följande äldre motioner har en 
tidsfrist som passerats:  
 
 
 

 
1 Kommunallagen (2017:725), 5 kap. 35 § 
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Motion (L) om Färsta ridanläggning (KS-2021-01061) 
Remissvar från kultur- och fritidsnämnden inkom till kommunstyrelsen 
2022-11-03. Aktuell status för ärendet är att handläggningen är i sin slutfas 
och att ett kandidatförslag till svar på motionen tagits fram som ligger för 
slutligt godkännande innan ärendet överlämnas till politiken. 
 
Motion (KD) angående aktivt arbete för grön omställning av flyget 
(KS-2020-01043) 
Kommunstyrelsekontoret återkopplar att förvaltningen har under lång tid 
saknat en infrastrukturstrateg att tillsätta som handläggare av motionen. 
Problemet accentuerades av att den strateg som rekryterades i våras slutade 
relativt snart efter rekryteringen. Under hösten har kontoret gjort en ny 
rekrytering som har börjat beredningen av motionen. Motionen planeras att 
besvaras till kommunfullmäktige i januari 2023. 
 
Motion (M) om att uppdatera inköpsstrategin i enlighet med 
Näringslivsprogrammet (KS-2019-01114) 
Kommunstyrelsekontoret återkopplar att ärendet uppskattas bli färdigutrett 
och kunna överlämnas till politiken för behandling på service- och 
förvaltningsutskottet i december. 
 
Motion (M) om översyn av gatu- och platsnamn (KS-2021-01068) 
Motionen är färdigutredd, behandlades på kommunstyrelsen den 14 
november och finns inplanerad för att tas upp för behandling på 
kommunfullmäktige den 28 november. 
 
Motion (SD) Finns det en tystnadskultur i Sundsvalls kommun? (KS-
2021-00868) 
Motionen har blivit färdigutredd av förvaltningen och behandlades på 
personalutskottet den 15 november. Den är inplanerad att tas upp för 
behandling på kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i december. 
 

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 2022 till och med det senaste sammanträdet i oktober 
2022 har två motioner bifallits helt, eller på andra sätt behandlats positivt2. 
 

 
2 Motion (L) handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck samt Motion (M) om 
ordning gällande elsparkcyklar 
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Nedan redovisas sex motioner. Flertalet av dessa har redovisats vid tidigare 
tillfällen men kan ha varit i en implementeringsfas, vilket gör en extra 
återblick angelägen3. 
 
Motion (KD) angående bakgrundskontroll av personal inom vård och 
omsorg (KS-2019-00325) 
Motionen behandlades vid kommunfullmäktige 2021-09-27 (§ 204) som 
beslutade att anse motionen 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”. 
 
För denna redovisning återkopplar kommunstyrelsekontoret att uppdraget 
är nästintill slutfört. En delrapport upprättades i maj 2022. Den fullständiga 
uppföljningen planeras tas upp politiskt i december efter samverkan med 
central samverkan (CESAM).  
 
Motion (L) handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck (KS-2021-
00664) 
Kommunfullmäktige 2022-05-30 § 124 beslutades att Sundsvalls kommun 
tar fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck samt att 
arbetet samordnas med det pågående arbetet mot mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relation och att åtgärderna arbetas fram inom ramen för 
arbetet med den beslutade nollvisionen. 
 
Kommunstyrelsekontoret återkopplar att den bifallna motionen hanteras 
inom arbetet (ordförandeförslaget) om nollvision mot mäns våld mot 
kvinnor. Inom ramen för det arbetet finns en del där nämnderna har krav 
om att särskilt fokusera på kunskapshöjning om hedersrelaterat våld och 
beskrivning av arbetet för att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld. 
Uppföljning sker i plan och utvecklingsutskottet två gånger per år. 
 
Motion (L) publicera alla nämnder och styrelsers möteshandlingar och 
protokoll på kommunens hemsida (KS-2019-00216) 
Motionen bifölls delvis med ett flertal extra att-satser på 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-29 § 234. 
 

 
3 Noteras att den relativt nyligt bifallna Motion (M) om arbetsintegrerad utbildning för 
förskollärare (KS-2021-00481) inte uppföljs denna gång då barn- och utbildningskontoret 
inte inkommit med en redovisning. 
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De flesta nämnder lägger idag ut möteshandlingar tre dagar efter att de 
tillgängliggjorts för ledamöterna i nämnden. I dagsläget lägger inte 
valnämnden, miljönämnden och Överförmyndarnämnden MITT ut sina 
möteshandlingar. 
 
Valkansliet återkopplar att de ska se över hur man lägger ut 
möteshandlingar och miljökontoret återkopplar att man valt en försiktig 
väg att inte publicera möteshandlingar med hänsyn till de höga böter som 
potentiellt skulle kunna följa av att fel handlingar publicerades av misstag. 
Överförmyndarkontoret återkopplar liknande att man valt att inte lägga ut 
möteshandlingar då flertalet av handlingarna är sekretessbelagda.  
 
Motion (M) om giftermål med minderåriga (KS-2017-00928) 
För denna motion beslutade kommunfullmäktige 2021-03-29 (§ 96) 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”. 
 
Statusuppdatering avseende uppdraget är att individ- och 
arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med att färdigställa riktlinjer som 
nämnden ska anta gällande hantering av minderåriga flickor och pojkar 
som vistas eller är bosatta i kommunen. Utredare har påbörjat arbetet, 
men det finns inga färdiga riktlinjer än att presentera för nämnden. 
 
Motion (M) om ordning gällande elsparkscyklar (KS-2021-00952) 
Motionens bifölls vid kommunfullmäktige 2022-06-27 (§ 149) och dess 
två att-satser lyder att Sundsvalls kommun, med Solna Stad som förebild, 
tar fram ordningsföreskrifter för uppställning och uthyrning av 
elsparkcyklar, samt att ovanstående ordningsföreskrift ska innehålla en 
avgift om användaren av elsparkcykeln inte parkerar elsparkcykeln på 
avsedda platser. 
 
Kommunfullmäktige 2022-06-27 (§ 147) beslutade att revidera de 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Sundsvalls kommun. 
Revideringen innebär att en ny bestämmelse har lagts till där det anges att 
det krävs tillstånd av Polismyndigheten (enligt 3 kap. 1 § ordningslagen) 
för att bedriva uthyrning av elsparkcyklar. Kommunen har möjlighet att 
ställa krav på vilka villkor som ska gälla för Polismyndighetens tillstånd. 
Istället för att i ordningsföreskrifterna peka ut på vilka platser 
elsparkcyklar får ställas upp har i samma ärende beslutats om en 
villkorsbilaga som anger vilka villkor kommunen kommer att kräva för att 
tillstånd ska meddelas. I denna villkorsbilaga anges bland annat anvisade 
parkeringsplatser för uppställning av elsparkcyklar och inom vilka 
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områden uthyraren via så kallad geofencing behöver begränsa hastigheten 
på sparkcyklarna och möjligheten att parkera eller lämna dem.  
 
Länsstyrelsen har möjlighet att upphäva kommunfullmäktiges beslut om 
ordningsföreskrifter om de bedömer att revideringen strider mot 
bestämmelserna i ordningslagen. Länsstyrelsen har beslutat att inte 
upphäva kommunfullmäktiges beslut och den nya bestämmelsen om 
elsparkcyklar i de lokala ordningsföreskrifterna gäller därför. De 
reviderade ordningsföreskrifterna innehåller inte någon avgift om 
användaren av elsparkcykeln inte parkerar elsparkcykeln på avsedda 
platser. Anledningen till detta är att det inte finns juridisk möjlighet att ha 
bestämmelser om avgift i ordningsföreskrifterna. 
 
Motion (M) om språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen 
(KS-2020-00943) 
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”. 
 
HR återkopplar att vård- och omsorgsförvaltningen under hösten genomför 
ett test av språkverifieringsverktyg i ett pilotprojekt under tre månader för 
att utvärdera verktyget innan eventuellt införande. HR 
kommunstyrelsekontoret har varit involverad i arbetet i pilotprojektet och 
syftet är att ta reda på om verktyget är rätt för ändamålet. Vård- och 
omsorgsförvaltningen ska återkoppla till sin nämnd under december månad 
angående status för pilotprojektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonas Walker  
Kommundirektör  

 
 



Bilaga: Förteckning av obesvarade motioner, 2022‐11‐18 (KS‐2022‐01010)

Nr Inlämnad Diarienummer Titel Avsändare Färdigutredd Status

1 2019‐12‐16 KS‐2019‐01114
Motion (M) om att uppdatera inköpsstrategin i enlighet med 
Näringslivsprogrammet Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

2 2020‐10‐26 KS‐2020‐01043
Motion (KD) angående aktivt arbete för grön omställning av 
flyget Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

3 2021‐09‐23 KS‐2021‐00868
Motion (SD) Finns det en tystnadskultur i Sundsvalls
kommun? Sverigedemokraterna X Behandlades på personalutskottet 2022‐11‐15

4 2021‐11‐29 KS‐2021‐01061 Motion (L) om Färsta ridanläggning Liberalerna Remissvar från kultur‐ och fritidsnämnden inkom 2022‐10‐26

5 2021‐11‐29 KS‐2021‐01068 Motion (M) om översyn av gatu‐ och platsnamn Moderaterna X Behandlas på kommunfullmäktige 2022‐11‐28

6 2021‐12‐20 KS‐2021‐01145 Motion (M) om att stärka besöksnäringen i Sundsvall Moderaterna X Ärendet är färdigutrett av kommunstyrelsekontoret

7 2022‐01‐31 KS‐2022‐00163 Motion (M) om utvärdering av Servicecenter Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

8 2022‐01‐31 KS‐2022‐00164
Motion (M) om strategisk handlingsplan mot organiserad 
brottslighet Moderaterna X Ärendet är färdigutrett av kommunstyrelsekontoret

9 2022‐02‐28 KS‐2022‐00284 Motion (KD) angående boendeparkering i centrala Sundsvall Kristdemokraterna X Behandlas på kommunfullmäktige 2022‐11‐28

10 2022‐04‐25 KS‐2022‐00435 Motion (M) om obligatoriskt och aktiv skolval Moderaterna Remissvar från barn‐ och utbildningsnämnden inkom 2022‐10‐06

11 2022‐04‐25 KS‐2022‐00436 Motion (KD) angående att upprätta en långsiktig plan för Slink in Kristdemokraterna X Ärendet är färdigutrett av kommunstyrelsekontoret

12 2022‐04‐25 KS‐2022‐00437
Motion (M) om handlingsplan för särskilt begåvade barn och 
elever Moderaterna X Behandlas på kommunfullmäktige 2022‐11‐28

13 2022‐06‐27 KS‐2022‐00627 Motion (L) ‐ Inrätta en kriskommission för skolan Liberalerna
Remitterad till barn‐ och utbildningsnämnden. Svar väntas 
inkomma senast 2023‐02‐28

14 2022‐09‐26 KS‐2022‐00787 Motion (M) om distribution av namnvalsedlar vid val Moderaterna
Remitterad till valkansliet. Svar väntas inkomma senast 2022‐12‐
31

15 2022‐10‐31 KS‐2022‐00947
Motion (KD) angående minskad administration och frigjord 
pedagogtid i förskolan Kristdemokraterna

Remitterad till barn‐ och utbildningsnämnden. Svar väntas 
inkomma senast 2023‐04‐07

16 2022‐10‐31 KS‐2022‐00948 Motion (KD) angående valaffischering Kristdemokraterna
Remitterad till stadsbyggnadsnämnden. Svar väntas inkomma 
senast 2023‐04‐07

17 2022‐10‐25 KS‐2022‐00949 Motion (SD) Krispaket mot hemlöshet i Sundsvalls Kommun Sverigedemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning
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