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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 
november 2021 till och med april 2022 överlämnat 13 motioner till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Av bilagd förteckning framgår att det i maj 2022 finns 23 motioner som 
väckts i kommunfullmäktige men som är obesvarade och alltså inte 
kommit till fullmäktige för slutligt ställningstagande. Av dessa obesvarade 
motioner har sex stycken en färdigutredd status hos 
kommunstyrelsekontoret och har, eller ska, överlämnas till politiken för 
vidare behandling. 
 
Vid kommunfullmäktige i maj kommer totalt tre 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 en 
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 (M) om att uppdatera inköpsstrategin i enlighet med 
Näringslivsprogrammet (KS-2019-01114) 
Kommunstyrelsekontoret återkopplar att handläggningen ska prioriteras 
med planen att motionen ska vara färdigutredd innan hösten. 
 
Motion (KD) angående aktivt arbete för grön omställning av flyget 
(KS-2020-01043) 
På grund av ett arbetsbyte har motionen tilldelats en ny handläggare som 
satt sig in i ärendet och påbörjat handläggningen. 
 
Motion (M) angående kartläggning och utökning av laddinfrastruktur 
(KS-2021-00607) 
Ärendet är nu färdigutrett av kommunstyrelsekontoret och kommer 
preliminärt behandlas på service- och förvaltningsutskottet 2022-05-31. 
 

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 2021 till och med det senaste sammanträde i april 
2022 har fyra motioner bifallits helt, eller på andra sätt behandlats 
positivt2. 
 
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 (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). 
 
Kommunstyrelsen lägger nu ut möteshandlingar på kommunens hemsida 
sundsvall.se senast tre arbetsdagar efter att handlingarna gjorts tillgängliga 
för styrelsens ledamöter och ersättare. Barn- och utbildningsnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden har också börjat lägga ut möteshandlingar på 
hemsidan. I dagsläget har inte samtliga nämnder kommit igång med detta 

 
2 Dessa utgörs av Motion (L) publicera alla nämnder och styrelsers möteshandlingar och 
protokoll på kommunens hemsida (KS-2019-00216-32), Motion (M) om att minska antalet 
vänorter (KS-2021-00392-5), Motion (KD) angående att motverka hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden (KS-2021-00303-9) och Motion (M) om 
arbetsintegrerad utbildning för förskollärare (KS-2021-00481-5),  
3 Noteras att den delvist bifallna motionen Motion (M) om arbetsintegrerad utbildning för 
förskollärare (KS-2021-00481) tas med i nästa redovisning då den är så nyligt beslutad. 
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vilket gör att en extra uppföljning kommer behöva göras vid nästa 
redovisningstillfälle. 
 
Motion (KD) angående att motverka hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden (KS-2021-00303) 
Kommunfullmäktige (2021-12-20 § 267) beslutade att anse motionen 
besvarad men uppdrog till individ- och arbetsmarknadsnämnden att i det 
fortsatta arbetet med att genomföra handlingsplanen mot hemlöshet 
kontinuerligt föra dialog med civilsamhället. 
 
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen återkopplar att arbetet med att 
motverka hemlöshet pågår enligt handlingsplanen. En dialog med 
civilsamhället har förts dels med de kristna samfunden för utökad 
samverkan men också med den idéburna organisationen EQ Arena som 
lämnat in förslag på IOP för verksamheten Slink in. Slink in arbetar 
uppsökande ett par eftermiddagar i veckan och socialsekreterarna i de olika 
enheterna besöker Slink in på ett rullande schema. Under vecka 11 har 
förvaltningen genomfört en kartläggning av akut hemlösa som varit i 
kontakt med någon/några av förvaltningens enheter. Kartläggningen visar 
att förvaltningens enheter var i kontakt med 28 personer som lever i akut 
hemlöshet. 8 av dessa personer var i kontakt med mer än en enhet.  
 
Förvaltningen har även genomfört en större kartläggning av hur andra 
kommuner arbetar med bostadssociala frågor i stort men också med 
personer med beroendesjukdom och/eller psykisk ohälsa. Förvaltningen 
har tagit fram ett förslag på en satsning på ett metodtroget Bostad först, 
som vänder sig till personer som befinner sig i akut hemlöshet och som har 
ett missbruk och/eller psykisk ohälsa. Satsningen skulle också innebära 
stöd till personer som genomfört behandling och bor i ordinärt boende för 
att ge dem bästa möjliga förutsättningar för att bo kvar långsiktigt. 
Nämnden fattar beslut rörande detta vid sammanträdet i maj. 
 
Motion (M) om att minska antalet vänorter (KS-2021-00392) 
Kommunfullmäktige (2021-11-29 § 236) beslutade att bifalla motionen i 
sin helhet, för vilkas att-satser lyder ”att under 2021 avsluta 
vänortssamarbetet utanför de nordiska länderna” och ”att utreda om 
samtliga vänorters samarbeten skall avslutas”. 
 
Kommunstyrelsekontoret återkopplar att verkställandet är utfört. 
Utredningen som är kopplad till den andra att-satsen kommer att 
överlämnas till politiken för behandling inom kort. 
 
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 
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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”. 
 
Förvaltningen återkopplar att ärendet inte har slutförts men att det finns en 
avsikt att påbörja arbetet efter sommarsemestern. För närvarande håller 
förvaltningen på att utse utredare samt deltagare från professionen. En 
ytterligare uppföljning kommer att göras vid nästa redovisning. 
 
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 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 att uppdraget finns med i 
verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsekontoret HR. Uppdraget har 
påbörjats med planerad slutredovisning till kommunfullmäktige hösten 
2022.  En delrapportering av uppdragets status planeras ske till 
personalutskottets sammanträde 24 maj 2022. Arbetet kommer bland annat 
genomföras med stöd av HR-organisationens processteam för arbetsrätt. 
 
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”. 
 
Vid tidigare redovisning återkopplades att vård- och 
omsorgsförvaltningens ledningsgrupp gett HR-chef i uppdrag att 
undersöka vilka möjligheter som fanns till språkverifiering i samband med 
rekrytering samt att det hade genomförts en omvärldsbevakning. 
 
Vid denna redovisning återkopplar HR att efter genomförd 
omvärldsbevakning har det förberetts ett konkret förslag på hur vård- och 
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omsorgsförvaltningen ska kunna genomföra språkverifiering i samband 
med rekrytering av medarbetare inom vård- och omsorgsarbete. Förslaget 
kommer presenteras för ledningsgruppen under maj månad där de kommer 
ta ställning i vissa frågeställningar/valmöjligheter samt även besluta om 
ekonomi och praktiskt genomförande. 
 
 
 
 
Jonas Walker  
Kommundirektör  

 
 



Bilaga: Förteckning av obesvarade motioner, 2022‐05‐24 (KS‐2022‐00495‐1)

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 2021‐05‐31 KS‐2021‐00607
Motion (M) angående kartläggning och utökning av
laddinfrastruktur Moderaterna X

Behandlas prel på service‐ och
förvaltningsutskottet 2022‐05‐31

4 2021‐06‐22 KS‐2021‐00664 Motion (L) handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck Liberalerna X Behandlas på kommunfullmäktige 2022‐05‐30

5 2021‐06‐22 KS‐2021‐00665
Motion (L) digital undervisning till elever med problematisk
skolfrånvaro Liberalerna X

Behandlas på plan‐ och utvecklingsutskottet
2022‐05‐24

6 2021‐06‐28 KS‐2021‐00681
Motion (M) om att inte kompensera indraget studiebidrag
med försörjningsstöd Moderaterna X Behandlas på kommunfullmäktige 2022‐05‐30

7 2021‐09‐23 KS‐2021‐00868
Motion (SD) Finns det en tystnadskultur i Sundsvalls
kommun? Sverigedemokraterna

Remitterad till ett flertal nämnder och bolag,
svar väntas inkomma senast 2022‐05‐29

8 2021‐09‐27 KS‐2021‐00869 Motion (M) om sommarjobb och sommarskola Moderaterna

Remissvar från individ‐ och arbetsmarknads‐
nämnden och barn‐ och utbildningsnämnden
inkomna

9 2021‐09‐27 KS‐2021‐00860 Motion (L) utred vaccinationskrav inom omsorgen Liberalerna X Behandlas på personalutskottet 2022‐05‐24

10 2021‐10‐25 KS‐2021‐00952 Motion (M) om ordning gällande elsparkscyklar Moderaterna X
Behandlas på plan‐ och utvecklingsutskottet
2022‐05‐24

11 2021‐11‐29 KS‐2021‐01061 Motion (L) om Färsta ridanläggning Liberalerna Under kommunstyrelsekontorets beredning

12 2021‐11‐29 KS‐2021‐01067
Motion (M) om obligatoriska hembesök vid ansökan
om försörjningsstöd Moderaterna

Remitterad till individ‐ och arbetsmarknads‐
nämnden, svar väntas senast 2022‐05‐31

13 2021‐11‐29 KS‐2021‐01068 Motion (M) om översyn av gatu‐ och platsnamn Moderaterna
Remitterad till stadsbyggnadsnämnden, svar
väntas senast 2022‐05‐25

14 2021‐12‐20 KS‐2021‐01145 Motion (M) om att stärka besöksnäringen i Sundsvall Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

15 2022‐01‐31 KS‐2022‐00163 Motion (M) om utvärdering av Servicecenter Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

16 2022‐01‐31 KS‐2022‐00164
Motion (M) om strategisk handlingsplan mot organiserad
brottslighet Moderaterna

Remitterad till kultur‐ och fritidsnämnden, svar
väntas senast 2022‐06‐01

17 2022‐02‐25 KS‐2022‐00285 Motion (KD) angående kuratorer inom äldreomsorgen Kristdemokraterna
Remitterad till vård‐ och omsorgsnämnden,
svar väntas senast 2022‐06‐30



18 2022‐02‐28 KS‐2022‐00284
Motion (KD) angående boendeparkering i centrala
Sundsvall Kristdemokraterna

Remitterad till stadsbyggnadsnämnden,
svar väntas senast 2022‐06‐30

19 2022‐02‐28 KS‐2022‐00283 Motion (M), (L), (KD) om fler småhus i Sundsvalls kommun

Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna

Remitterad till stadsbyggnadsnämnden,
svar väntas senast 2022‐06‐23

20 2022‐03‐28 KS‐2022‐00367
Motion (KD) angående att inrätta funktionen
Slöseriombudsman Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

21 2022‐04‐25 KS‐2022‐00435 Motion (M) om obligatoriskt och aktiv skolval Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

22 2022‐04‐25 KS‐2022‐00436
Motion (KD) angående att upprätta en långsiktig plan för
Slink in Kristdemokraterna Under kommunstyrelsekontorets beredning

23 2022‐04‐25 KS‐2022‐00437
Motion (M) om handlingsplan för särskilt begåvade barn
och elever Moderaterna Under kommunstyrelsekontorets beredning
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