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Direktiv för att beräkna ram/budget 2021 med demografi 
 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner direktiven för att beräkna ram 2021. 

 
 
Prisförändringar 
Prognoserna för KPI, och KPIF är enligt SKL:s budgetförutsättningar i ekonomi cirkulär 

19:40 2019. Prognosvärden är angivna i kursiv stil. 
 

 År  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

KPI procent  2,0 1,8 1,9 2,1 2,5 2,6 

KPIF-KS procent *  2,1 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 

Prisbasbelopp tusentals kronor  45,5 46,5 47,3 48,8 49,9 51,2 

Löneökningar den 1 april procent      2,5 2,7 3,1 3,2 3,3 3,3 
* KPI med fast ränta och konstant skatt 

 

Avgifter med maxtaxa och VA- och renhållningsavgifter 

Maxtaxor uppräknas efter maxtaxans konstruktion. VA- och renhållningsavgifter beräknas för 

att få kostnadstäckning. I kostnadstäckningen ska alla kostnader vara i 2021 års kostnadsläge. 
 

Övriga avgifter 

Avgifter som benämns ”lönebaserade avgifter” beror på andelen tjänster/löner som krävs för 

att leverera varan eller tjänsten. Lönebaserade avgifter uppräknas med 3,2 procent medan de 

avgifter som inte är lönebaserade uppräknas med 2,7 procent. 

 

Intäkter/arrenden/hyror etc. som indexeras efter avtal uppräknas med avtalat index. 

 

Kostnader exklusive löner och personalomkostnader 

Ingen generell uppräkning görs för år 2021.  

Kostnader som indexeras efter avtal uppräknas med avtalat index. För kostnader för 

anskaffning av varor eller tjänster som har drabbats/drabbas av särskilt stora prisökningar 

läggs prisökningen in i beräknad ram efter särskild prövning. 
 

Volymförändringar 
Förändringar från budget 2020 med kostnads-/intäktsförändring 2021 och framåt och som 

specificerades i besparings-, verksamhets- och volymförändringslistor under budgetarbetet för 

2021 läggs in. Även förändringar efter 2020 års ombudgetering och som påverkar 2021 och 

framåt läggs in i ramen. 

 

Förändringar på grund av tidigare beslut av kommunfullmäktige eller myndighet eller av 

annan orsak som är tvingande läggs in.  
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Dokumentation 
Alla uppräkningar med motivering ska dokumenteras och sammanställas på 

nämnd/förvaltningsnivå. För de uppräkningar som ska prövas särskilt ska underlag bifogas 

som motiverar behovet av ökad ram. 

 

För dokumentation finns blanketter att hämta från Offeko/Budget 2021/Underlag pris och 

volym benämnda ”Blankett prisförändringar 2021" och "Blankett Volymförändringar 2021". 

Investeringar finns under Offeko/Budget 2021/Investeringar/ Mall 2021 investering. 

 

Befolkningsutveckling 

Tabellen visar antalet invånare den 1 november och den 31 december med förändringar 

mellan åren.  
 

     Direktiv 

 Per den Förändring Per den Förändring budget  

År 01-nov 1/11 - 1/11 31-dec 31/12 - 31/12 den 1 nov 

2014 13 711 51 13 738 103  
2015 13 855 144 13 919 181  
2016                  14 405                     550 14 507 588  
2017                  14 563                     158 14 579 72  

2018                  14 374                   -189                       14 374 

2019 INVÅNARANTAL 1 nov 2019   Verkligt utfall  

2020 INVÅNARANTAL 1 nov 2019   -175 

2021 INVÅNARANTAL 1 nov 2019   -350 

2022 INVÅNARANTAL 1 nov 2019   -525 

2023 INVÅNARANTAL 1 nov 2019   -700 
 

 

Invånarantalet den 1 november är det som bestämmer det följande årets, budgetårets, inkomst- 

och kostnadsutjämning. För budget år 2019 är det budgeterade antalet 14 374. För budget år 

2021 och planåren 2022-2023 antas det att invånarantal i Hultsfreds kommun per den 1 

november kommer att minska med 175 per år. Det betyder alltså ett antagande om minskat 

antal invånare tre år framåt. 
 

Antal invånare i ”kundmodellens” åldersgrupper 
Antal ska anges i medeltal och exklusive ”putare”. Anpassning sker efter förändring av 

medeltalen. Antalen i de olika åldersgrupperna räknas fram när invånarantalet per den 1 

november 2019 är fastställt. 

 

Procenttal för anpassning enligt den generella demografimodellen 
Eftersom antalet invånare antas minska ska generella demografin minska med - 1,0 procent 

under åren 2021-2023 anpassningar ska göras enligt generella demografimodellen. 
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Skatter och statsbidrag 
Skattesatsen är oförändrat 21,91 kronor per skattekrona. Skatter och statsbidrag med 

utjämning av inkomster och kostnader beräknas med skatteunderlagsutveckling enligt senast 

kända prognos från SKL. 
 

Finansiella kostnader och intäkter  
Finansiella kostnader och intäkter exklusive avkastning på avsatta pensionsmedel, beräknas 

med räntesatser efter senast kända prognos. 
 

Avkastning avsatta pensionsmedel 
Bedömd avkastning för utdelningar på aktier och ränteintäkter på räntebärande värdepapper 

läggs in i beräknad ram. 

 

Ram 2021 inlämnas senast den 13 december 2019 

Budgetmodellen i Excel/BoP (Budget och Prognos) ska vara uppdaterad med ram 2021 och 

ekonomikontoret meddelas om detta senast den 13 december. Aktuell dokumentation som 

åberopas ska vara ekonomikontoret tillhanda senast samma dag. För dig som lämnar uppgifter 

eller dokumentation om uppräkning är det viktigt att lämna dessa i god tid före den 13 

december till controller för att denne ska hinna uppdatera din ram. 
 


