
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2018-03-26

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 36
Årsredovisning/bokslut och koncernredovisning för år 2017 samt 
anslagsöverföring till år 2018
Diarienr 18KS21

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning och koncernredovisning för år 

2017 och fastställa det upprättade bokslutet.
2. Kommunfullmäktige bedömer att Piteå kommun har uppnått målet med God ekonomisk 

hushållning för år 2017 då bedömningen görs att måluppfyllelsen i verksamheterna är i 
huvudsak fortsatt god. Kommunens och kommunkoncernens ekonomiska resultat är starkt 
under 2017.

3. Kommunfullmäktige beslutar att av årets resultat 2017 avsätta 25 000 tkr till 
resultatutjämningsreserv (RuR) som inrättades av kommunfullmäktige 2013-06-17 (§93). 
RuR uppgår då till 115 300 tkr. Se balanskravutredning i ärendebeskrivning.

4. Resultatbudgeten för 2018 förändras avseende finansieringen med totalt +17 326 tkr, till 
följd av minskade premier för avtalspensioner (+20 000 tkr) och minskade 
skatteintäkter/generella statsbidrag (-2 674 tkr).

5. Kommunfullmäktige beslutar att till kommunens styrelse/nämnder bevilja 
anslagsöverföring från år 2017 till år 2018 enligt bilaga med 4 346 tkr på driftbudgeten 
och med 66 063 tkr på investeringsbudgeten.

6. Kommunfullmäktige beslutar att för anslagsöverföring på driftbudgeten anvisa 4 346 tkr 
och för investeringsbudgeten anvisa 66 063 tkr från eget kapital.

7. Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 15 000 tkr till Reservfonden.
8. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och styrelser att genomföra samt 

avrapportera beslutade åtgärder och uppdrag i årsredovisning 2017.

Ärendebeskrivning
Bokslut 2017
Årsredovisning/bokslut och koncernredovisning för år 2017 föreligger för behandling. 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar och kommunala 
bolag upprättat årsredovisning samt koncernredovisning.
 
Balanskravsutredningen visar att kommunens resultat för helåret 2017 klarar kommunallagens 
balanskrav det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna (+ 48 898 tkr). I resultatet ingår inte 
några underskott från tidigare år som ska återföras. Avsättning till resultatutjämningsreserven 
är möjlig med maximalt 25 000 tkr. Ny total avsättning i RuR motsvarar 4,89 % av skatter 
och generella statsbidrag. Maxbeloppet för avsättning i RuR har under året höjts till 8 %.
 
Anslagsöverföring till år 2018
Styrelse och nämnder har till bokslutsberedningen lämnat in äskande om anslagsöverföring 
från år 2017 till år 2018. Föreslås att anslagsöverföring beviljas på driftbudgeten med 4 346 
tkr och på investeringsbudgeten med 66 063 tkr för pågående projekt.
 
Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges Kommuner och Landstings prognos från 
februari 2018. Kostnadsutjämning och LSS-utjämning har justerats med SCBs definitiva 
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beräkning för år 2018. AFAs styrelse har beslutat om avgiftsbefrielse för år 2018 avseende 
avtalsförsäkringar.
 
Den s k Reservfonden finns för att hantera framtida pensionsutbetalningar. Fonden har inte 
utökats genom tillskjutna medel på många år och när så är möjligt utifrån bland annat 
likviditetsförhållande bör tillskott övervägas. Under 2017 har pensionsskulden i 
balansräkningen ökat med ca 14 mkr och utifrån reservfondens syfte föreslås att under 2018 
tillskjuta 15 mkr till fonden. Det föreslagna beloppet bedöms ge en bra balans mellan 
likviditets- och kapitalförvaltning av kommunens medel.
 
De åtgärder och uppdrag som beslutas i årsredovisningen ska genomföras och återrapporteras 
av nämnder och styrelser till kommunfullmäktige i enlighet med sammanställningen under 
respektive nämnd/styrelses avsnitt.

Yrkanden
Helena Stenberg (S), Lage Hortlund (SD), Maria Holmquist Ek (V), Robert Håkansson (SD), 
Catrin Gisslin (MP), Johnny Åström (NS), Håkan Johansson (M), Petra Fojtikova (SLP), 
Brith Fäldt (V), Maj-Britt Lindström (S) och Helén Lindbäck (KD): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2017
 Nyckeltalsbilaga - Årsredovisning 2017
 Bilaga Personalbokslut 2017
 Anslagsöverföring 2018 resultatbudget drift investering
 §70  Årsredovisning/bokslut och koncernredovisning för år 2017 samt anslagsöverföring 

till år 2018

(2 av 2)


	fe0fede5-7234-412c-8d65-0522b59c8143.docx
	§ 36  Årsredovisning/bokslut och koncernredovisning för år 2017 samt anslagsöverföring till år 2018
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag



