
 
 
 

 
Bilaga: Redovisning av obesvarade motioner oktober 2017 
(KS-2017-00749-1) 
 
Nummer Registrerad Diarienummer Avsändare (parti) Namn Status 

01 2013-11-25 KS-2013-00903  Centerpartiet  Motion (C) om att befria socialnämnden från 
försörjningsstödet  

Under politisk hantering 

02 2015-01-26 KS-2015-00086  Kristdemokraterna  Motion (KD) om rörelse på schemat varje dag  Barn- och utbildningsnämndens 
projektslutrapport har inkommit 
till koncernstaben 

03 2015-02-23 KS-2015-00222  Moderaterna  Motion (M) angående nya sätt för att få fler bostäder  Under koncernstabens beredning 

04 2015-04-27 KS-2015-00417  Moderaterna  Motion (M) för en stärkt och förbättrad avgiftsmodell  Under koncernstabens beredning 

05 2015-06-22 KS-2015-00546  Moderaterna, 
Liberalerna, 
Kristdemokraterna  

Motion (M), (FP), (KD) angående 200 nya 
äldreboendeplatser  

Under koncernstabens beredning 

06 2015-11-19 KS-2015-00871  Moderaterna  Motion (M) nyttja Mobibblan som 
förhandsröstningsställe vid allmänna val  

Behandlas på 
kommunfullmäktiges sammaträde 
i oktober 2017 

07 2016-05-04 KS-2016-00401 Liberalerna Motion (L) bygg nya bostäder i solig sluttning och 
skapa effektiv kommunförvaltning 

Under koncernstabens beredning 

08 2016-11-14 KS-2016-00853 Liberalerna Motion (L) beträffande sommarskola för nyanlända Motionen är färdigutredd och gått 
vidare till politiken för behandling  

09 2016-11-14 KS-2016-00854 Liberalerna Motion (L) beträffande cykelväg runt Alnö Behandlas på 
kommunfullmäktiges sammaträde 
i oktober 2017 

10 2016-11-14 KS-2016-00855 Liberalerna Motion (L) angående ekonomisk redovisning Under koncernstabens beredning 
11 2016-11-14 KS-2016-00856 Liberalerna Motion (L) beträffande röja sly längs kustvägen på 

Alnö 
Motionen återremitterades vid 
plan- och utvecklingsutskottet 
2017-08-22 för fortsatt utredning 

12 2016-11-28 KS-2016-00909 Kristdemokraterna Motion (KD) angående införande av övergripande plan 
mot hemlöshet 

Under koncernstabens beredning 

13 2016-11-29 KS-2016-00913 Liberalerna Motion (L) om att bygga om duschar så elever vågar 
duscha 

Under koncernstabens beredning 

14 2016-12-19 KS-2016-00975 Kristdemokraterna Motion (KD) angående införande av tidigare förlagd 
praxis av dyslexiutredningar för elever i Sundsvalls 

Under koncernstabens beredning 
 



 
 
 

kommun 
15 2016-12-19 KS-2016-00976 Sverigedemokraterna Motion (SD) om ekonomiskt bistånd Behandlas på 

kommunfullmäktiges sammaträde 
i oktober 2017 

16 2017-01-12 KS-2017-00085 Moderaterna Motion (M) angående unika stadsdelsnamn! Behandlas på 
kommunfullmäktiges sammaträde 
i oktober 2017 

17 2017-01-30 KS-2017-00122 Moderaterna Motion (M) arbetskläder i förskolan Under koncernstabens beredning 
18 2017-01-30 KS-2017-00123 Kristdemokraterna Motion (KD) angående införande av kultur- och 

fritidsbidrag till familjer med beviljat ekonomiskt 
bistånd 

Under koncernstabens beredning 

19 2017-01-31 KS-2017-00135 Miljöpartiet Motion (MP) angående om att ta fram en strategi för 
hållbar konsumtion 

Under koncernstabens beredning. 
Remissvar inkomna från 
stadsbyggnadsnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden 

20 2017-02-08 KS-2017-00158 Moderaterna Motion (M) utredning av avgiftsfria broddar till 
personer som är 70 år eller äldre 

Motionen är färdigutredd och gått 
vidare till politiken för behandling 

21 2017-02-27 KS-2017-00226 Kristdemokraterna Motion (KD) angående införande av digitaliseringspott 
i skolan 

Behandlas på 
kommunfullmäktiges sammaträde 
i oktober 2017 

22 2017-02-27 KS-2017-00227 Miljöpartiet Motion (MP) angående årlig redovisning inom 
integrationsområdet 

Under koncernstabens beredning 

23 2017-03-27 KS-2017-00305 Kristdemokraterna Motion (KD) angående införande av kontaktpoliser Under koncernstabens beredning 
24 2017-03-27 KS-2017-00306 Miljöpartiet Motion (MP) angående ansvarsfulla investeringar Under koncernstabens beredning 
25 2017-04-03 KS-2017-00331 Liberalerna Motion (L) om att införa trygghetsvakter i Sundsvall Under koncernstabens beredning 
26 2017-04-03 KS-2017-00335 Liberalerna Motion (L) om åtgärder för att öka resandet med 

kollektivtrafik 
Motionen har remitterats till 
Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län och svar 
väntas inkomma till 
koncernstaben i november 

27 2017-04-19 KS-2017-00395 Liberalerna Motion (L) om att teckna ett IOP-avtal mellan 
Sundsvalls kommun och tjejjouren Skogsrå i Sundsvall 

Motionen har remitterats till 
socialnämnden och svar väntas 
inkomma till koncernstaben i 
oktober 

28 2017-04-24 KS-2017-00396 Kristdemokraterna Motion (KD) angående arbete mot microplaster Motionen är färdigutredd och gått 
vidare till politiken för behandling 



 
 
 

29 2017-05-16 KS-2017-00471 Liberalerna Motion (L) att utreda möjligheterna till 
intraprenadlösningar inom skolan 

Under koncernstabens beredning. 
Remissvar har inkommit från 
barn- och utbildningsnämnden 

30 2017-05-19 KS-2017-00475 Moderaterna Motion (M) erbjud supermiljöbil som personalbil till 
kommunanställda 

Under koncernstabens beredning 

31 2017-05-22 KS-2017-00482 Liberalerna Motion (L) om att införa en medborgarapp Under koncernstabens beredning 
32 2017-05-29 KS-2017-00495 Kristdemokraterna Motion (KD) angående införande av uppsökande 

verksamhet i äldreomsorgen 
Under koncernstabens beredning. 
Remissvar har inkommit från 
socialnämnden 

33 2017-05-29 KS-2017-00496 Sverigedemokraterna Motion (SD) om kommunalt konstitutionsutskott Motionen är färdigutredd och gått 
vidare till politiken för behandling 

34 2017-05-29 KS-2017-00497 Sverigedemokraterna Motion (SD) om upprustning av Sundsvalls vägnät Under koncernstabens beredning. 
Remissvar har inkommit 
stadsbyggnadsnämnden 

35 2017-06-26 KS-2017-00570 Kristdemokraterna Motion (KD) angående införande av volontärarbete 
som alternativ inom individuellt val i gymnasiet 

Under koncernstabens beredning. 
Remissvar har inkommit från 
barn- och utbildningsnämnden 

36 2017-06-26 KS-2017-00571 Sverigedemokraterna Motion (SD) om kostnadsfria måltider för alla lärare Under koncernstabens beredning. 
Remissvar har inkommit från 
barn- och utbildningsnämnden 

37 2017-06-26 KS-2017-00572 Sverigedemokraterna Motion (SD) om att utreda tillgången till 
skolsköterskor 

Under koncernstabens beredning. 
Remissvar har inkommit från 
barn- och utbildningsnämnden 

38 2017-06-26 KS-2017-00573 Sverigedemokraterna Motion (SD) om att uppmuntra skolorna att bjuda in 
lokala företag för besök på skolorna eller ordna 
studiebesök hos företagen 

Under koncernstabens beredning. 
Remissvar har inkommit från 
barn- och utbildningsnämnden 

39 2017-06-26 KS-2017-00574 Sverigedemokraterna Motion (SD): Utredning om förebyggande arbete mot 
spridning av smittsamma sjukdomar i kommunens 
skolor 

Under koncernstabens beredning. 
Remissvar har inkommit från 
barn- och utbildningsnämnden 

40 2017-06-26 KS-2017-00575 Sverigedemokraterna Motion (SD) om att undersöka luftkvaliteten i våra 
kommunala skolor 

Behandlas på 
kommunfullmäktiges sammaträde 
i oktober 2017 

41 2017-06-26 KS-2017-00576 Sverigedemokraterna Motion (SD) om att polisanmäla asylbedrägerier Motionen har remitterats till 
socialnämnden och svar väntas 
inkomma till koncernstaben i 
november 

42 2017-09-11 KS-2017-00678 Miljöpartiet Motion (MP) angående ökad biologisk mångfald i 
Sundsvall 

Under koncernstabens beredning 



 
 
 

43 2017-09-25 KS-2017-00700 Moderaterna Motion (M) om infrakulvert Under koncernstabens beredning 
44 2017-09-25 KS-2017-00699 Moderaterna Motion (M) om medborgarbudget Under koncernstabens beredning 
45 2017-09-25 KS-2017-00707 Kristdemokraterna Motion (KD) angående inrättande av projektgrupp med 

uppdrag att arbeta för Alnöbrons framtid 
Under koncernstabens beredning 

 


