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Dnr 2018/001792 -040 

Avsättning till resultatutjämningsreserv 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushåll-

ning. Enligt regelverket får reservering till resultatutjämningsreserven göras 

med högst det belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets 

resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som över-

stiger en procent av summan av skatteintäkter och statsbidrag. Detta 

missades i samband med årsbokslutet 2017 och därav behövs ett beslut om 

detta.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2018.     

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Avsätta 3 970 tkr av årets resultat 2017 till en resultatutjämningsreserv.  
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Avsättning till resultatutjämningsreserv 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning. Enligt regelverket får reservering till resultatutjämningsreserven 

göras med högst det belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av 

årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som 

överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter och statsbidrag. Detta 

missades i samband med årsbokslutet 2017 och därav behövs ett beslut om 

detta.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-05.   

Överväganden 

Från och med 2013 är det enligt kommunallagen möjligt att under vissa 

angivna förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat till en 

resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan användas för att utjämna 

intäkter över en konjunkturcykel, det vill säga täcka underskott i samband 

med en framtida lågkonjunktur.  

Syftet med RUR är att kommunen ska kunna bygga upp en reserv under 

goda tider som kan användas under år med svag skatteunderlagsutveckling. 

RUR skapar större stabilitet för de kommunala verksamheterna genom att 

utjämna normala svängningar i skatteunderlaget. 

Enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning får kommunen göra en 

reservering till resultatutjämningsreserven göras med högst det belopp som 

motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av 

årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av 

summan av skatteintäkter och statsbidrag. Årets resultat för 2017 uppgick till 

17 572 tkr och årets balanskravsresultat uppgick till 12 316 tkr. 1 procent av 

summan av skatteintäkter och statsbidrag uppgick till 8 346 tkr varmed en 

reservering med 3 970 tkr (12 316- 8 346 tkr) skulle vara möjlig att göra i 

bokslut 2017. 

Detta missades i samband med upprättande av årsbokslutet 2017 varmed ett 

beslut om detta behöver fattas nu. 

§ 2-överväganden 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens § 2 påverkas av beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att sätta av 3 970 tkr av årets resultat 2017 till en 

resultatutjämningsreserv.  
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