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1

Inledning

Kommunallagen anger att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning. I Tjörns kommuns budgetdokument finns
riktlinjer för god ekonomisk hushållning där finansiella och
verksamhetsmässiga mål anges. Utifrån kommunfullmäktiges
inriktningsmål krävs ett systematiskt arbete enligt kommunens
styrmodell för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning.
För att en kommun ska kunna ha en resultatutjämningsreserv måste
fullmäktige även anta riktlinjer för hur reserven ska hanteras.
Riktlinjerna ska kompletteras till riktlinjerna för god ekonomisk
hushållning.
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Riktlinjer för
resultatutjämningsreserv (RUR)

2.1

Bakgrund

Reglerna kring resultatutjämningsreserv infördes 2013 då
kommunallagen öppnar för en möjlighet att utjämna intäkter över tid.
Syftet med resultatutjämningsreserven är enligt förarbetena att ge en
möjlighet för kommuner och regioner att utjämna för intäkter över en
konjunkturcykel. Syftet är alltså att under goda tider bygga upp en reserv
som sedan kan användas under vissa omständigheter när till exempel
skatteutvecklingen är svag. RUR är på så sätt en komplettering till
balanskravets ettåriga fokus vilket ska möjliggöra ett mer långsiktigt
fokus.

2.2

Krav i kommunallagen (2017:725 kap 11 §14)

Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av
antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter
balanskravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning, som överstiger
1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag
och kommunalekonomisk utjämning, eller
2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag
och kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller regionen har
ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för
pensionsförpliktelser. Lag (2019:835).

2.3

Tjörns kommuns lokala riktlinjer för RUR

Förutom kommunallagens minimikrav finns ingen ytterligare precisering.
I förarbetena anges att kriterier för hanteringen av RUR bör beslutas på
lokal nivå. I förarbetena är det tydligt att disponering endast får göras för
att utjämna intäkter.
Syftet med RUR är att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
Resultatutjämningsreserven ska möjliggöra för kommunen att möta en
tillfällig intäktsdämpning för att undvika kortsiktiga neddragningar av
verksamheter som på sikt kan komma att behöva byggas upp igen.
Resultatutjämningsreserven ska inte hämma nödvändiga
effektiviseringsåtgärder och inte heller användas för att göra kortsiktiga
förändringar av skattesatsen.
Tjörns kommuns resultatutjämningsreserv ska som högst uppgå till det
belopp som motsvarar 5 procent av kommunens skatteintäkter, generella
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
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2.3.1 Beslut om disponering
•
•
•

Kommunfullmäktige beslutar om disponering av RUR i samband med
budgetbeslut.
Kommunfullmäktige kan besluta om eventuell omprövning av
disponering av RUR i samband med delårsbokslut.
Kommunfullmäktige beslutar om slutlig disponering av RUR i samband
med årsredovisningen.

2.3.2 Redovisning
Redovisning av RUR sker i årsredovisningens förvaltningsberättelse
kopplat till balanskravsutredningen. Disponering av RUR påverkar inte
kommunens resultat utan sker som en specifikation av kommunens
egna kapital i balansräkningen.

2.3.3 Disponering
•
•
•

•
•

Reserveringar av positiva resultat får göras av balanskravsresultatet i
enlighet med det vid tillfället bästa alternativ som lagen medger.
För att reservera till RUR måste kommunens finansiella mål vara
uppfyllda.
Om uttag ska vara möjligt ska den prognostiserade underliggande
skatteunderlagsutvecklingen för riket nästkommande år understiga den
genomsnittliga utvecklingen av skatteunderlaget för de senaste tio åren.
Medel får användas för att återställa ett negativt balanskravsresultat
högst till det belopp att balanskravsresultatet blir noll.
Maximalt 60 procent av RUR får tas i anspråk det första året då ovan
kriterie för skatteunderlagsutvecklingen uppfylls, under andra året får
maximalt 50 procent tas i anspråk och under tredje året får resterande
medel tas i anspråk.

Sida 5 (5)
Riktlinjer resultatutjämnings-reserv (RUR)

