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§ 49
Riktlinjer verksamhetsplanering (VEP) 2017-2019
Diarienr 16KS77
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för budgetarbetet 2017 – 2019.
Reservationer
Magnus Häggblad (SD): Reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Moderaterna: Reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Centerpartiet: Reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 16KS77-3.
Ärendebeskrivning
Utifrån Årsredovisning 2015, nuläget för budget 2016 samt omvärldsanalys 2017 har förslag
till riktlinjer utarbetats av kommunledningskontoret i samarbete med ekonomiavdelningen på
strategiskt stöd.
Yrkanden
Peter Roslund (S), Helena Stenberg (S), Brith Fäldt (V), Simon Granberg (MP), Mats
Johansson (S), Ann-Louise Hagström (MP), Helén Lindbäck (KD): Bifall kommunstyrelsens
förslag med ändring bilaga 1b, sid 3: Målvärde till nyckeltalet: ”Andel ungdomar 18-24 år i
Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program”: ”Halveras till år 2020”.
Majvor Sjölund (C): Uppdra åt kommunstyrelsen att ge förslag på nytt
resursfördelningssystem. Införa mål om minskad försörjningskvot fram till 2030 istället för ett
ökat befolkningsmål. Resultatet ska uppgå till 2,5 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag.Taxor: Nivå på maxtaxa prövas efter ändringsbeslut av regering/ riksdag.
Johnny Åström (NS), Åke Forslund (L): Bifall kommunstyrelsens förslag med ändringen att
befolkningsmålet utgår.
Håkan Johansson (M), Charlotte Elworth (M), Lage Hortlund (M): Moderaterna yrkar på att
det ursprungliga förslaget om vardagsbesparingar ska gälla samt att resultatet ska uppgå till
2,0 – 3,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Dessutom bör befolkningsmålet för
2030 strykas.
Magnus Häggblad (SD), Elin Håkansson (SD): Yrkar återremiss med önskemål om att
samtliga satsningar på bejakandet av massinvandring och positiv särbehandling av
utlandsfödda samt alla riktade satsningar på mångkultur stryks från dokumentet.
Anders Nordin (SLP): Yrkar återremiss med anledning av att utreda hur man får till full
gymnasiekompetens. Hur man får till stånd att monopolföretag använder sina resurser till det
egna verksamhetsområdet. Hur alternativ till osthyvelprincipen konkretiseras. Hur attraktiva
förhållanden som lockar till sig barnfamiljer konkretiseras.
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Propositionsordning
Ordföranden meddelar att han först kommer att ställa proposition på yrkandet om återremiss,
om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer
därefter proposition ställas på övriga yrkanden.
Därefter prövar ordförande yrkandet om återremiss, och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Därefter ställer ordförande ställer proposition och finner att fyra förslag föreligger.
Ordförande prövar förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Peter
Roslunds förslag.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-02-29 § 63
 2.0 Riktlinjer för budgetarbetet 2017-2019
 Bilaga 1a Nämnds och bolagsmål, Riktlinjer 2017-2019
 Bilaga 1b Nyckeltal -Indkatorer till övergripande mål, Riktlinjer 2017-2019
 Riktlinjer 2017 - Bilagor 2-5
 Bilaga 6 Beräkningsgrunder
 Reservationer från Centerpartiets fullmäktigegrupp 160320
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