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Tid Kl. 08.00 – 08.05 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör 

paragraf 
Peder Björk (S), ordförande X    
Bodil Hansson (S), v ordf X    
João Pinheiro (S) X    
Malin Larsson (S) X    
Anders Hedenius (S) X   
Åsa Ulander (S) X    
Christiane Rüdiger (V) X   
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Forsberg (C) - Niklas Säwén (S) § 279 
Jörgen Berglund (M) X   
Alicja Kapica (M) X   
Stefan Falk (L) X   
Angel Villaverde (MP) - Ina Lindström Skandevall 

(L) 
§ 279 

Liza-Maria Norlin (KD) X   
Martin Klausen (SD) X   
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Niklas Säwén (S) X § 279  
Lisa Lööf (S) -   
Leif Nilsson (S) -   
Jonas Väst (S) X   
Annika Kallin (S) -   
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Hans Zetterkvist (V) X   
Isabelle Mixter (V) -   
Reinhold Hellgren (C) X   
Linda Strandfjäll (M) -   
Habib Effati (M) -   
Ina Lindström Skandevall (L) X § 279  
Johanna Thurdin (MP) -   
Sören Ödmark (KD) -   
Johnny Skalin (SD) -   
    
Övriga närvarande    
Åsa Bellander kommundirektör  
Caroline Grafström kommunsekreterare  

                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Protokollet omfattar § 279 
 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Stefan Falk 
Justerare 

 
 
 
Caroline Grafström 
Sekreterare 

 
 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Avser sammanträde med 

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2017-12-18 2017-12-18 2017-12-18 
Anslaget  tas ned tidigast Överklagandetid 

2018-01-09 2017-12-18– 2018-01-08 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Till justerare väljs Stefan Falk med Liza-Maria Norlin som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 279  Ordförandeförslag: Satsningar på välfärd, 
trygghet och företagande 
(KS-2017-00740-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att socialnämnden år 2018 och framåt erhåller en generell 
ramförstärkning på 30 mnkr för stärkt bemanning inom 
äldreomsorgen och då med särskilt fokus på särskilda boenden, 
 
att anslaget år 2018 på 30 mnkr finansieras inom ramen för 2018 års 
budgeterade resultat, 
 
att anslaget år 2019 och framåt inarbetas i MRP 2019-2020 med plan 
för 2021-2022, 
 
att socialnämnden år 2018 erhåller ett anslag på 2 mnkr för 
utveckling av trygghet med ny teknik inom hemtjänsten, 
 
att anslaget år 2018 på 2 mnkr finansieras inom ramen för 2018 års 
budgeterade resultat, 
 
att socialnämnden år 2018 erhåller ett anslag på 1 mnkr för motverka 
utanförskap och social utsatthet för barn och unga samt att arbetet ska 
ske i samarbete med barn- och utbildningsnämnden, 
 
att anslaget år 2018 på 1 mnkr finansieras inom ramen för 2018 års 
budgeterade resultat, 
 
att socialnämnden år 2018 och år 2019 erhåller ett anslag på 0,5 
mnkr för arbetet mot våld i nära relationer, 
 
att anslaget år 2018 på 0,5 mnkr finansieras inom ramen för 2018 års 
budgeterade resultat, 
 
att anslaget år 2019 inarbetas i MRP 2019-2020 med plan för 2021-
2022, 
 
att kommunstyrelsen år 2018 och år 2019 erhåller ett anslag på 0,5 
mnkr för via Näringslivsbolaget stimulera och stödja småföretagande, 
att anslaget år 2018 på 0,5 mnkr finansieras inom ramen för 2018 års 
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budgeterade resultat, 
 
att anslaget år 2019 inarbetas i MRP 2019-2020 med plan för 2021-
2022. 
 

Ärendet 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har lagt ett 
förslag som innebär kompletteringar av beslutad Mål- och resursplan 
2018 med plan för 2019-2020. Förslagen är på totalt 34 mnkr år 2018 
och omfattar bland annat förstärkt bemanning inom äldreomsorgen, 
trygghet med ny teknik, stärkt arbete mot våld i nära relationer samt 
stimulans för småföretagande. 
 
Liberalerna genom Stefan Falk yrkade vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-10-30 på en återremiss. Efter votering där fler än 
minst en tredjedel av ledamöterna röstade på återremiss beslutade 
kommunfullmäktige att så skulle ske. 
 
Finansieringen av de nya anslagen för 2018 sker genom en 
minskning av det budgeterade resultatet, som om 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget kommer att uppgå till ca 
88 mnkr 
 
Nu föreliggande förslag innebär även ett förslag som avser 2019 och 
framåt i tiden och att dessa anslag ska inarbetas i MRP 2019-2022. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till majoritetens förslag till beslut. 
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning.  
 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas och 
Kristdemokraternas förslag. 
 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Jörgen 
Berglunds (M) yrkande.  
 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till koncernstabens förslag med 
följande tillägg: 
 

att Sundsvalls kommun avvecklar sitt engagemang i Scenkonst 
Västernorrland AB,  
 
att Sundsvalls kommun säger nej till fortsatt 
invandringsmottagande, samt 
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att Sundsvalls kommun samlar kommunfullmäktiges samtliga 
partier för att vända på alla stenar i syfte att finna 
omprioriteringar för att finansiera och satsa på välfärdens 
kärnområden i allmänhet och i synnerhet socialnämnden. 

   
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
majoritetens förslag, dels Moderaterna, Liberalerna och 
Kristdemokraternas förslag och dels Marin Klausen (SD) förslag. 
Han ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag.  

Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L), Ina 
Lindström Skandevall (L), Liza-Maria Norlin (KD), Martin Klausen 
(SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Bodil Hansson (S) lämnar följande protokollsanteckning:  
 

”Majoritetens förslag på välfärd, trygghet och företagande 
innehåller bland annat en 30-miljonerssatsning på ökad 
bemanning inom äldreomsorgen som ska bidra till en minskning 
av delade turer och garantera personalen heltid som norm. Till 
skillnad från oppositionen gör majoriteten inte nedskärningar i 
andra verksamheter för att finansiera satsningarna. Vi i 
majoriteten är inte beredda att inteckna utrymmet till 
personalens löneökningar vilket skulle riskera viktiga satsningar 
på personalen.  En fråga som bl.a. utreds är möjligheten att 
erbjuda arbetskläder till fler yrkesgrupper än idag.”   

Beslutsunderlag  
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-12-04 §257 
• Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas förslag 2017-

11-29 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00740-5  
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-10-30 § 203  
• Ordförandeförslag Satsningar på välfärd trygghet och företagande  
 
 
_ _ _ _ 
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