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§ 262
Budget för 2018 och verksamhetsplan för 2018-2020 samt kommunal 
skattesats för 2018
Diarienr 17KS645

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2018-2020 och årsbudget för år 
2018.
 
Kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för år 2018 till 22:25 kronor 
(oförändrat).
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa 
internbudget för år 2018 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) 
i samråd med kommunstyrelsen/ekonomiavdelning.
 

Reservationer
Håkan Johansson (M), Daniel Bergman (M),Lage Hortlund (M), Charlotte Elworth (M), Karl-
Erik Jonsson (M) och Ulf Karlsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Majvor Sjölund (C), Bo Andersson (C), Britt-Louise Nyman (C), Marika Risberg (C) och 
Lisa Samuelsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsplan för åren 2018-2020 och årsbudget för 
år 2018 den 26 juni 2017, § 141. Nedanstående är kompletteringar till detta beslut.
 
Global återhämtning
Efter att BNP under 2016 utvecklats måttligt inom bland annat euroområdet har 
världsekonomin under framför allt andra kvartalet 2017 återhämtat sig väl med stark BNP-
utveckling i USA, Kina och euroområdet. BNP-tillväxten i, för svensk export, viktiga 
områden bedöms bli högre 2017 och 2018 än 2016. Konjunkturinstitutet prognostiserar en 
ökning av global BNP med 3,6 % per år 2017 och 2018. Politisk osäkerhet finns bland annat 
kring vilka satsningar och prioriteringar Trump-regeringen tänker sig genomföra och hur 
Storbritanniens Brexit-förhandlingar med EU ska utvecklas. Fortsatt expansiv 
penningpolitik bidrar till stimulans på efterfrågan på flera håll i närområdet. På 
finansmarknaderna har dollarn försvagats tydligt mot kronan och euron under sommaren. 10-
åriga statsobligationer har under året generellt stigit något i omvärlden.
 
Svensk ekonomi visar fortsatt styrka
Svensk ekonomi går starkt med högt utnyttjande av produktionsresurser. BNP steg under 
andra kvartalet med 4,0 % jämfört med samma kvartal 2016, där bland annat investeringar i 
byggnationer samt hushållens konsumtion bidrog positivt. Som en följd av den globala 
återhämtningen har svensk exportindustri god orderingång. SKL prognostiserar svensk BNP-
tillväxt på 3,3 % för 2017. Inflationen har närmat sig 2 % och Riksbanken kommunicerar att 
en höjning av reporäntan är att vänta i mitten av 2018. Den starka kronan dämpar inflationen 
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och förväntas fortsatt göra det under 2018. Den goda inhemska ekonomin gör att 
skatteunderlaget förväntas växa relativt kraftigt under 2017-2018.
 
Avtagande skatteunderlagstillväxt och ökade behov
Under 2019-2020 förväntas konjunkturen avta och återgå till balans vilket leder till en svagare 
skatteunderlagstillväxt, som förväntas bli lägre än genomsnittet. Det tillsammans med 
förväntad stagnation i antal arbetade timmar kan leda till utmaningar att klara de ökade 
behoven inom de kommunala kärnverksamheterna.
 
Antalet yngre och äldre personer ökar relativt snabbt vilket leder till kraftigt ökade behov av 
kommunal service och tjänster. Det tillsammans med att den yrkesverksamma delen av 
befolkningen inte ökar i samma takt skapar en stor utmaning att finansiera vård, skola och 
omsorg.
 
Skatteintäkter/generella statsbidrag ökning mot budgeten som antogs av Kommunfullmäktige 
i juni med 15,0 mkr år 2018, 15,5 mkr år 2019 och 33,8 mkr år 2020.
 
 Skatteunderlaget är beräknat enligt Sveriges Kommuners och Landstings uppräknings-

faktorer med 3,4 % för år 2018 och 3,5 % för år 2019 samt 3,8 % år 2020 (2017-års 
skatteunderlag är oförändrat 4,4 %). Medför minskad intäkt med -18,2 mkr år 2018 (-19,2 
mkr år 2019, -15,5 mkr år 2020).

 Preliminär kostnadsutjämning för år 2018 medför försämring med -0,7 mkr.
 Preliminär LSS-utjämning för år 2018 ger en förbättring med 0,6 mkr.
 Regeringen beslutade om extra medel på 10 mdkr till kommuner och landsting från och 

med år 2017, de så kallade Välfärdsmiljarderna. Preliminär beräkning för Piteå kommuns 
del visar på ett tillskott om totalt 32,4 mkr för år 2018. Beräkningen består av två delar, en 
del som avser flyktingvariabel och den andra är en befolkningsfördelning. Delen avseende 
befolkning ingår i skatteunderlagsberäkningen och ger en ökad intäkt med 8,8 mkr 2018 
(14,4 mkr 2019 och 20,0 mkr 2020). Delen avseende flyktingvariabeln är nu fastställd och 
ger 23,6 mkr 2018 och är inräknad i budgeten. Kommande åren är det en högst osäker 
intäkt och ingår således ej för 2019-2020.

 Enligt budgetpropositionen föreslår regeringen ytterligare tillskott till kommuner på 3,5 
mdkr 2019 och ytterligare 3,5 mdkr 2020 och tillförs det generella statsbidraget och 
påverkar därmed bidragsposten positivt från 2019.
 

Pensioner
KPA senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti/september 
2017 visar följande förändringar mot VEP 2018-2020 som beslutades av KF i juni: Ökad 
kostnad med 1,9 mkr 2018 och 1,5 mkr 2020. Däremot en minskad kostnad med 11,9 mkr 
2019.
 
Resursförstärkning Inköp
Omfördelning mellan nämnder möjliggör utökning av personella resurser inom Inköpsenheten 
för ökad upphandlingskapacitet, förväntas ge positiv ekonomisk effekt för nämnderna över 
tid.
 
Kommungemensamma medlemsavgifter
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Medlemsavgifter som är kommungemensamma har påverkat driften med 0,2 mkr.
 
Driftmedel Äldreomsorg – Demensboendet Berget
Med hjälp av Välfärdsmiljarderna har avsatts medel i Kommunstyrelsens centrala pott 
avseende driften för demensboendet Berget för åren 2019 (8 mkr) och 2020 (16 mkr).
 
Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndnivå som fastställer vad 
som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2018 återfinns i 
budgetdokumentet.
 
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 förutsatt att nämnden/styrelsen visar 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 har presenterats för den centrala samverkansgruppen den 13 juni 2017.

Yrkanden
Helena Stenberg (S), Åke Forslund (L), Maria Holmquist Ek (V), Johnny Åström (SJP) 
och Simon Granberg (MP): bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Robert Håkansson (SD): I första hand ta från de tillskjutna medlen för att tillgodose 
socialnämndens äskande om 4 mkr för att anställa utredare. I andra hand justera skattesatsen 
till 22,30 kronor, vilket skulle ge ca 4,5 mkr att lägga till socialnämnden. Dessutom bifall till 
beslutsmeningen att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och 
uppdrag, fastställa internbudget för år 2018 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och 
investeringsbudget) i samråd med kommunstyrelsen/ekonomiavdelning.
 
Håkan Johansson (M) och Lage Hortlund (M): bifall till moderaternas budget samt 
beslutsmeningarna att kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för år 2018 till 
22:25 kronor (oförändrat). Samt att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, 
utifrån mål och uppdrag, fastställa internbudget för år 2018 inom ramen för anvisade medel 
(driftbudget och investeringsbudget) i samråd med kommunstyrelsen/ekonomiavdelning.
 
Majvor Sjölund (C) och Helén Lindbäck (KD): bifall till centerns budgetförslag med tillägg 
att nyckeltalen bör vara formulerade som målvärden. Dessutom bifall till beslutsmening två 
och tre.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de fyra förslagen och om Robert Håkanssons (SD) förslag 
vinner ställs hans två förslag mot varandra.
 
Ordförande ställer de fyra förslagen var för sig och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Helena Stenbergs (S) m.fl. förslag.
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Beslutsunderlag
 Verksamhetsplan 2018-2020
 §272  Budget för 2018 och verksamhetsplan för 2018-2020 samt kommunal skattesats för 

2018
 Centerpartiets budgetförslag
 Moderaterna strategisk plan och budget 2018  Piteå
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