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§ 141
Verksamhetsplan (VEP) 2018-2020 och årsbudget 2018
Diarienr 17KS233

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2018-2020 och årsbudget för år 
2018 enligt nedan:
 
Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsens ramar år 2018 med totalt 27,4 mkr (25,9 
mkr år 2019, 20,2 mkr år 2020, varav engångstillskott 1,5 mkr 2018, 1,3 mkr 2019 och 0,9 
mkr 2020, ramökning och prisökning).
 
Kommunfullmäktige avsätter i driftbudgeten 58 000 tkr i en central pott till kommun-
styrelsens förfogande. Potten innehåller bland annat anslag till löneökningar för år 2018. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fördela medel för löneökningar då 
lokala avtal för 2018 är klara.
 
Beslut om taxe-/avgiftshöjningar tas i särskilt beslut av Kommunfullmäktige.
 
Kommunfullmäktige fastställer mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämnds-nivå 
som stöd för bedömning av God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2018.
 
Kommunfullmäktige ger nämnderna ett antal uppdrag i Verksamhetsplan 2018-2020, se under 
respektive nämnds avsnitt i dokumentet.
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa 
internbudget för år 2018 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investerings-
budget) i samråd med kommunstyrelsen/ekonomiavdelningen.
 
Kommunfullmäktige delegerar till respektive nämnd/styrelse att, upp till fastställd 
beloppsgräns, löpande under året omvandla drift- till investeringsmedel under förutsättning att 
nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. Rapportering om omfördelning görs i 
samband med årsredovisningen.
 
Kommunfullmäktige utökar utöver ordinarie investeringsram om 130 mkr/år enligt Riktlinjer 
2018-2020 med 107 mkr 2018, varav egenfinansierad del uppgår till 164 mkr.
 
Kommunfullmäktige beslutar att centerpartiets ändringar av mål- och nyckeltal, enligt särskild 
bilaga 17KS233-16, utreds vidare för förslag till budget i november 2017.
 

Reservationer
Majvor Sjölund (C), Bo Andersson (C), Marika Risberg (C) och Johannes Johansson (C) 
reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag.
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Lage Hortlund (M), Håkan Johansson (M), Daniel Bergman (M), Charlotte Elworth (M), 
Karl-Erik Jonsson (M) och Ulf Karlsson (M) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget 
förslag.
 
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot förslaget.
 
Elin Håkansson (SD) och Robert Håkansson (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för 
eget förslag.
 
Helén Lindbäck (KD) och Rickard Brännström (KD) resreverar sig mot förslaget till förmån 
för centerpartiets förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen lägger fram förslag till verksamhetsplan 2018-2020 och årsbudget 2018.
 
Förslaget har arbetats fram med utgångspunkt från de Riktlinjer för budgetarbetet som 
fastställts av Kommunfullmäktige 2017-03-13.
 
Riktlinjerna för budgetarbetet för år 2018 utgick från de beslutade budgetramarna och de 
resultatnivåer som låg/ligger i VEP 2017-2019. I syfte att möta omvärldsanalysen och målet 
om ökad befolkning till 43 000 invånare år 2020 och 46 000 invånare år 2030, beslutades om 
bland annat alla nämnder ska hålla sina ekonomiska driftsramar och därmed klara utlagda 
sparbeting och vardagsrationaliseringar under 2017.
 
Världsekonomin har under en följd av år utvecklats relativt svagt. Kommande år bedöms 
utvecklingen fortsatt vara dämpad inom såväl EU-området som i USA och Storbritannien. 
Den globala inflationen är låg och det bidrar till att de stora centralbankernas styrräntor 
fortsatt är låga. Den utdragna lågkonjunkturen med hög arbetslöshet som följd håller tillbaka 
löne- och prisökningar. Trots svag internationell utveckling, fortsatt svag utveckling av 
svensk export och hushållens höga sparkvot, har den svenska ekonomin det senaste året haft 
en relativt stark tillväxt och BNP ökade 2016 med 3,3 procent. Svensk BNP bedöms 
kommande år utvecklas i lägre takt.
 
Kommunstyrelsens förslag till VEP 2018-2020 baseras på följande förutsättningar:
 
Skatteintäkter/generella statsbidrag
Sveriges Kommuners och Landstings (SKLs) prognos i april över skatteunderlagets 
utveckling indikerar en högre ökningstakt i jämförelse med den prognos som skatteintäkterna 
baserades på i VEP 2017-2019. Preliminär beräkning är gjord för kostnadsutjämning som 
innebär en klar förbättring och LSS-utjämning som innebär en försämring mot tidigare VEP.
 
Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar med netto 32,3 mkr för år 2018 mot tidigare 
beräkning i VEP 2017-2019.

 Skatteunderlaget är uppräknat enligt Sveriges Kommuners och Landstings 
uppräknings-faktorer med 4,4 % för år 2017 och 4,0 % för år 2018 (2016-års 
skatteunderlag är ojusterat 5,0 %).

 Preliminär kostnadsutjämning för år 2018 medför en ökning med +12,8 mkr.
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 Preliminär LSS-utjämning för år 2018 ger en försämring med -7,9 mkr.
 
Pensioner
KPA senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i december 2016 visar 
endast marginell förändring mot VEP 2017-2019 varför ingen justering görs. Ny beräkning 
från KPA kommer i augusti och tas med i novemberbeslutet i kommunfullmäktige.
 
Löneökningar
Anslag för löneökningar avsätts och ingår i central pott till kommunstyrelsens förfogande 
2018-2020.
 
Prisökningar             
Prisökningar fördelas till nämnderna med 7,5 mkr år 2018. Priskompensation fördelas för 
utvalda varu- och tjänstegrupper efter modell som utarbetats till VEP 2012-2014 som 
modifierats.
 
Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndsnivå som fastställer vad 
som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2018 återfinns i 
budgetdokumentet.
 
I nämndernas budgetförslag finns taxorna redovisade. Flertalet av taxorna indexregleras 
årligen.
 
Det finns en gränsdragningsproblematik mellan drift och investering som också till vissa delar 
krockar med väl fungerande ekonomistyrningsprocesser på förvaltningarna. Därför föreslås 
att nämnder/styrelse får i delegation att upp till och med ett maxbelopp fördela om från drift 
till investeringsanslag löpande under året under förutsättning att nämnden efter omfördelning 
klarar en budget i balans. Rapportering om omfördelning görs en gång per år i samband med 
årsredovisningen.
 
Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar.
 
Budgetförslaget presenteras för den centrala samverkansgruppen den 13 juni 2017.
 

Yrkanden
Helena Stenberg (S), Mats Johansson (S), Peter Roslund (S), Stefan Askenryd (S), Lars U 
Granberg (S), Brith Fäldt (V), Catrin Gisslin (MP): bifall till kommunstyrelsens 
budgetförslag.
 
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Helén Lindbäck (KD): bifall till Centerpartiets 
budgetförslag med följande ändringar; sid 5 under rubrik "Framtida avskrivningar" ändra 
tredje sista meningen till ”Underhållskostnaderna som inte är underlag för 
komponentsavskrivning men som ingår i internhyran bör benämnas kostnader för löpande 
underhåll." Sid 5, ändra x till drygt 8 miljoner kronor. + 5 mkr i resultat till framför allt nya 
befolkningsökningssiffror. 1,5 mkr i 2 år till ett innovationsteam för att stödja och supporta 
innovationsarbetet i socialtjänsten.
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Håkan Johansson (M), Lage Hortlund (M): bifall till Moderaternas budgetförslag samt 
Centerpartiets förslag på ändringar av mål- och nyckeltal.
 
Johnny Åström (NS): bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att socialnämnden 
tillförs 20 mkr istället för 8 mkr samt innovationsfond på 3 mkr. Finansiering bör ske genom 
skattehöjning med 0,25 kr till 22,50 kr.
 
Åke Forslund (L): bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att barn- och 
utbildningsnämnden får 3 mkr för ett bevarande av balettskolan, miljö- och tillsynsnämnden 
får 0,5 tjänst extra samt att uppdrag ges för att se över förvaltningsstrukturen och 
administrationen i kommunen.
 
Anders Nordin (SLP): återremiss av budgetförslaget.
 
Elin Håkansson (SD), Robert Håkansson: bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
 
Marika Risberg (C): Centerpartiets ändringar av mål- och nyckeltal, enligt särskild bilaga 
17KS233-16.
 
Helena Stenberg (S): Centerpartiets yrkade mål och nyckeltal enligt särskild bilaga 17KS233-
16, utreds vidare för förslag till budget i november 2017.
 

Propositionsordning
Ordföranden meddelar att han först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, om 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden.
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
 
Därefter ställer ordföranden proposition på yrkanden om budget och finner att det 
föreligger sex förslag, kommunfullmäktige beslutar enligt Helena Stenbergs (S) förslag.
 
Marika Risberg (C) ansluter sig till Helena Stenbergs (S) yrkande om utredning av mål- och 
nyckeltal. Därmed finns bara ett förslag, vilket blir kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsplan 2018-2020
 Budgetberedningens förslag angående Styrande dokument i Piteå kommun
 Budgetberedningens förslag angående basnyckeltal
 Centerpartiets budgetförslag
 Komplettering till Centerpartiets budget, mål och nyckeltal
 Moderaterna strategisk plan och budget 2018  Piteå (2017-06-07)
 SD-BUDGET-2017
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