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§ 140
Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning (KS 2019.398)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Jerri Bergström (S) och Jaana Tilles (S) väckte 2019-12-16 en motion om att utreda införande 
av resultatutjämningsreserv.
Motionärerna framför att kommunen med en resultatutjämningsreserv kan utjämna normala 
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln, för att skapa större stabilitet för 
verksamheterna.
Kommunledningskontoret utredde frågan 2013 och kan konstatera att de bedömningar som då 
gjordes i huvudsak kvarstår. Begränsat med information kan tillföras i ärendet.

Yrkanden
Jerri Bergström (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning
 Motion (S) om att utveckla möjligheten till bättre ekonomisk hushållning
 Användning-av-medel-ur-RUR - cirkulär från SKR 2018
 Resultatutjämningsreserv, rapport 2013
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) om ekonomisk 
hushållning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendet i korthet
Jerri Bergström (S) och Jaana Tilles (S) väckte 2019-12-16 en motion om att utreda 
införande av resultatutjämningsreserv.
Motionärerna framför att kommunen med en resultatutjämningsreserv kan utjämna 
normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln, för att skapa större 
stabilitet för verksamheterna.
Kommunledningskontoret utredde frågan 2013 och kan konstatera att de 
bedömningar som då gjordes i huvudsak kvarstår. Begränsat med information kan 
tillföras i ärendet.

Bakgrund
I 2013 infördes ändringar i Kommunallagen och Lagen om kommunal redovisning 
med syfte att ge möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv (RUR). Mot bakgrund av regeländringarna utreddes frågan 
av kommunledningskontoret och en rapport färdigställdes i oktober 2013.

Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka på lång sikt och visar hur stor del 
av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Nyckeltalen för soliditet är 
bättre än genomsnittet för landets kommuner. Även om vi lägger in 
ansvarsförbindelsen för pensioner i balansräkningen är vår soliditet positiv. 

Sammantaget konstaterades att god ekonomisk hushållning kan uppnås utan att 
avsätta till RUR. Hur Vallentuna kommun skriver riktlinjerna för RUR blir avgörande 
för hur den kan användas. Antingen skrivs den med en strikt fokus på utvecklingen av 
skatteunderlaget eller med en mer allmän utjämning av över- och underskott.

Ett antal fördelar respektive nackdelar kunde identifieras:

Fördelar med att införa RUR 
Balanskravet blir lite mer flexibelt, där till exempel vissa inlåsningseffekter av 
överskott kan öppnas upp.  

Vid konjunkturnedgång behöver inte förvaltningarna göra lika stora besparingar.  
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Nackdelar med att införa RUR 
Redan idag kan kommuner budgetera med kostnader som överstiger intäkterna 
genom att motivera det med synnerliga skäl. 

Pedagogiken runt regelverken om god ekonomisk hushållning och balanskrav blir 
svårare då regelverket blir alltmer invecklat. 

Generellt bedömer kommunledningskontoret att det är lättare att uppnå god 
ekonomisk hushållning genom att avstå från RUR. Då blir kraven varje år starkare att 
budgeten ska gå ihop. 

Kommunallagen om resultatutjämningsreserver
I kommunallagens elfte kapitel konstateras följande: 

14 §   Kommuner och regioner får till en resultatutjämningsreserv reservera medel 
som får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

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).

Kommunledningskontorets bedömning
Införande om resultatutjämningsreserv utreddes senast i oktober 2013. De fördelar 
och nackdelar som då identifierades bedöms till stor del vara desamma. 

Sedan 2013 har dock kommunens soliditet utifrån åtaganden i Sverigeförhandlingen 
avsevärt förändrats och behovet av positiva ekonomiska resultat för att återställa 
kommunens soliditet har ökat väsentligt. Ekonomiavdelningens bedömning att 
kommunen bör avstå från att införa RUR kvarstår därför. 

Mot bakgrund av tidigare utredning samt att den information som kan tilläggas i 
ärendet är begränsad, föreslår kommunledningskontoret att motionen anses 
besvarad.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Cirkulär SKR 2018
3. Rapport från 2013

Victor Kilén
Kommundirektör 
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Kommunfullmäktige i Vallentuna 2019-12-16

Motion

Utveckla möjligheten till bättre ekonomisk hushållning

Resultatutjämningsreserv ger möjlighet att under vissa angivna förutsättningar
reservera medel i för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. Syftet med
resultatutjämningsreserv är således att kunna bygga upp en reserv under goda tider
för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när
skatteunderlagsutvecklingen är svag. Resultatutjämningsreserv är avsedd att
utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa
större stabilitet för verksamheterna.

Med resultatutjämningsreserv kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning
undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste
byggas upp igen. Avsikten med resultatutjämningsreserv är således inte att göra det
möjligt att skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om en verksamhet eller
ekonomin i stort, dvs inte hämma åtgärder som är viktiga ur effektivitetssynpunkt.

Vi socialdemokrater föreslår därför fullmäktige att besluta:
- att utreda ett införande av resultatutiämningsreselv

För den Socialdemokratiska gruppen

Jerri rgström aana Tilles
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Förutsättningar för användning av medel ur en  
resultatutjämningsreserv (RUR) 
Riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning 
Fullmäktige ska fastställa lokala riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna 
ska enligt förarbetena: 

● slå fast principer och avse det strategiska, mer långsiktiga perspektivet, dvs. längre 
än det budgetperspektiv på ett år eller den plan för tre år som behandlas i 8 kap. 4 § 
kommunallagen 

● innehålla en uttolkning av vad god ekonomisk hushållning betyder för kommunen 
respektive landstinget och hur den mer konkret kan uppnås med utgångspunkt i de 
utmaningar som konstaterats (investeringar, skulder, det totala pensionsåtagandets 
påverkan)  

● Vidare kan de långsiktiga målen för god ekonomisk hushållning beskrivas och ut-
göra en grund för de mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushåll-
ning 

● Om en kommun eller ett landsting väljer att ha en resultatutjämningsreserv ska rikt-
linjerna beskriva hur kommunen eller landstinget avser att hantera denna.  

● Riktlinjerna bör i denna del reglera när medel ska reserveras till reserven, hur de re-
serverade medlen får användas och villkoren för användningen 

Med utgångspunkt i den långsiktiga inriktningen och definitionen av vad som är god 
ekonomisk hushållning för den egna kommunen ska kommunen ange finansiella mål 
samt mål och riktlinjer för verksamheten med betydelse för god ekonomisk hushåll-
ning, dvs. innebörden av god ekonomisk hushållning som kommunen slagit fast uti-
från sina egna ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar.  

Syftet med RUR 
Syftet med resultatutjämningsreserven är enligt förarbetena till lagtexten att ge en 
möjlighet för kommuner och landsting att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. 
RUR ska vara ett sätt att kunna arbeta med mer långsiktiga mål än balanskravets fokus 
på ett kalenderår i taget. I likhet med statens överskottsmål på en procent av BNP över 
en konjunkturcykel ska RUR kunna vara ett instrument för kommuner att hantera och 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Avsikten är också att förekomsten av ”över-
föringar mellan år” i strid med god redovisningssed ska kunna undvikas.  
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Avsikten med RUR är, fortfarande enligt förarbetena, inte att möjliggöra en överbe-
skattning där delar av överskotten årligen sparas för framtiden. RUR ska inte heller 
göra det möjligt att under en längre tid ha en nivå på skatteuttaget som är lägre, eller 
en kostnadsnivå som är högre, än vad som är långsiktigt hållbart, utifrån riktlinjerna 
för god ekonomisk hushållning.  

Hantering av RUR i budget 
Om den finansiella analysen i budget pekar på vikande intäkter i form av skatter och 
statsbidrag i så pass hög grad att kommunen/landstinget behöver lägga en budget där 
det inte råder balans mellan intäkter och kostnader så finns möjlighet att utnyttja de 
medel som reserverats i en resultatutjämningsreserv. Det är dock viktigt att det går att 
visa att obalansen beror på vikande intäkter och inte kostnadsökningar eller ändrade 
volymer.  

Vid budgettillfället bör en redovisning och avstämning mot balanskravet göras på 
samma sätt som i årsredovisningen där följande poster framgår: 

● Årets resultat efter balanskravsjusteringar (enligt KRL 4 kap 3a § eller LKBR 11 
kap 10 §). 

● Detta resultat med justering för förändring (minskning) av resultatutjämningsreser-
ven (Balanskravsresultat). 

I årsredovisningen för det aktuella året görs samma avstämning i förvaltningsberättel-
sen. Om det då visar sig att det inte finns förutsättningar eller behov av att utnyttja re-
sultatutjämningsreserven så är detta inte aktuellt. 

Utnyttjande av RUR och finansiella mål 
Med utgångspunkt i förarbetena så bör de årliga finansiella målen kunna påverkas och 
förändras ett år när kommunen/landstinget avser att utnyttja medel i resultatutjäm-
ningsreserv. Hur detta ska ske rent praktiskt är svårt att se i lag eller förarbeten. Det är 
därför viktigt att kommunen i de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning re-
dogör för både hur och när avsättning till och utnyttjande av RUR ska kunna göras 
och vilka förutsättningar som gäller. 

Vid ett planerat utnyttjande av RUR är det rimligt att de årliga finansiella målen juste-
ras utifrån de effekter som vikande intäkter ger på resultat och ställning. Utgångs-
punkten för detta måste vara en analys av de finansiella förutsättningarna för budgetå-
ret med utgångspunkt i riktlinjer och långsiktiga mål för god ekonomisk hushållning. 

För att klara kravet på balans mellan intäkter och kostnader i budget och redovisning 
är det tillräckligt att RUR utnyttjas med ett belopp som motsvarar vad som krävs för 
att få ett balanskravsresultat där det är balans mellan intäkter och kostnader. De kort-
siktiga finansiella målen i budget kan alltså sättas utifrån detta. Utgångspunkten måste 
dock vara att det finns en analys av hur resultatet påverkas av vikande intäkter som 
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RUR är avsett att utjämna och att nyttjandet av RUR sätts utifrån denna prognos i års-
budget. En liknande analys behöver göras i årsredovisningen då också ett eventuellt 
utnyttjande av RUR kan fastställas.  

Samtidigt som de kortsiktiga målen kan justeras utifrån de ändrade förutsättningar 
som en lågkonjunktur innebär så behöver de långsiktiga målen för ekonomin ses över. 
De utmaningar som investeringsnivåer och kassaflöden pga. pensionsutbetalningar in-
nebär torde finnas kvar som utgångspunkt för målen även under/efter en lågkonjunk-
tur och behöver hanteras i den långsiktiga finansiella planeringen. 

Exempel – Hantering av RUR i budget 
I detta exempel tittar vi isolerat på resultatmålet. Övriga finansiella mål kan, men be-
höver inte påverkas av att resultatmålet tillfälligt sätts lägre än de långsiktiga målen. 
En djupare analys av de kortsiktiga finansiella målen behöver därför göras i den egna 
organisationen.  

I exemplet har vi utgått från ett resultatmål på 1 procent. Detta är bara ett exempel och 
ska inte på något sätt ses om normerande för vad som är ett rimligt resultatmål i kom-
muner och landsting. Finansiella mål måste alltid sättas utifrån de egna finansiella och 
verksamhetsmässiga förutsättningarna. 

Förutsättningar: 

● Kommunen har i riktlinjerna för RUR angett att en förutsättning för nyttjande av 
RUR är att skatteunderlagsutvecklingen ska understiga den genomsnittliga utveckl-
ingen för de senaste tio åren. 

● Kommunen har ett långsiktigt resultatmål på 1 procent.  
● Den prognostiserade skatteunderlagsutvecklingen för riket nästkommande år un-

derstiger den genomsnittliga utvecklingen av skatteunderlaget för de senaste tio 
åren. 

● Detta påverkar kommunens intäkter i form av skatter och statsbidrag och kommu-
nen bedömer att ett positivt resultat inte är möjligt att uppnå. 

● I budget sätts därför resultatmålet till –0,5 procent för år 1 och 2 i planperioden och 
att man dessa år klarar balanskravet genom nyttjande av RUR. År 3 räknar man 
med en viss återhämtning. 

● Kommunen har tidigare avsatt medel till RUR och för att klara balanskravsresulta-
tet planerar man att utnyttja RUR under år 1 och 2 så att budgeterat balanskravs-
resultat blir 0. 
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Tabell 1. Exempel på balanskravsavstämning i budget 
Procent och miljoner kronor 

  Utfall  
år –1 

Budget  
innevarande år 

Budget  
år 1 

Budget  
år 2 

Budget  
år 3 

Resultatmål i % av skatter o 
statsbidrag 

1 % 1 % –0,5 % –0,5 % 0,5 % 

Skatteintäkter 451 460 461 464 474 

Generella statsbidrag 195 199 200 201 205 

Årets resultat 9,5 6,6 –3,3 –3,3 3,4 

Tidigare avsatt till RUR 8,0 11,0 11,0 7,7 4,4 

Årets avsättning till RUR –3,0 0,0    

Ianspråktagande av RUR   3,3 3,3  

Balanskravsresultat 6,5 6,6 0,0 0,0 3,4 

Summa RUR 11,0 11,0 7,7 4,4 4,4 

 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och RUR 
Beskrivningen av hur RUR och finansiella mål kan hanteras ovan utgår från de intent-
ioner som lagstiftaren angivit i förarbetena till reglerna (Prop. 2011/2012:172). Det är 
dock viktigt att notera att kommunen/landstinget i sina egna riktlinjer för god ekono-
misk hushållning ska beskriva hantering av resultatutjämningsreserven. Viktiga delar i 
en sådan beskrivning är att reda ut hanteringen av: 

● Under vilka förutsättningar man avser att göra reserveringar till RUR. 
● Hur stor får reserven högst vara. 
● Rutiner för budgeterad reservering i årsbudget och verklig reservering i samband 

med årsredovisning. 
● När och under vilka omständigheter disponering av RUR kan ske (grundad på ut-

vecklingen av skatteunderlaget eller en egen bedömning av hur en konjunkturcykel 
ska mätas). 

● Rutiner för hur de finansiella målen på kort och lång sikt ska revideras i samband 
med att RUR disponeras. 
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1.  Sammanfattning 

Den 1 januari 2013 kom det lagändringarna i kommunallagen och Lagen om 
kommunal redovisning. Syftet är en möjlighet att reservera delar av ett positivt 
reslutat i en resultatutjämningsreserv (RUR1). Denna reserv kan sedan användas för 
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat 
efter balanskravsjusteringar är negativt. 

Vallentuna kommun har ett starkt eget kapital. Även om vi lägger in 
ansvarsförbindelsen i balansräkningen är vår soliditet positiv (22 % år 2012). Redan 
idag kan kommuner budgetera med kostnader som överstiger intäkterna genom att 
motivera det med synnerliga skäl. Det särskilda skälet är till exempel mycket stark 
finansiell ställning.  

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv blir ytterligare ett regelverk runt årets resultat 
och balanskravet. I Vallentuna kan god ekonomisk hushållning uppnås utan att 
avsätta till RUR. Kraven för att få budgeten att gå ihop varje år blir starkare. 

Fördelarna med flexibelt balanskrav samt att inte behöva göra besparingar i 
lågkonjunktur kan till och med motverka den modell som Vallentuna budgeterar efter 
idag. 

Den starka ekonomin tillsammans med nackdelar och fördelar gör att 
kommunledningskontoret föreslår att kommunen ska avstå från att använda RUR. 
Därmed avstår kommunen från möjligheten att retroaktivt reservera från år 2010. Vid 
ett senare beslut om att använda resultatutjämningsreserv görs reservering från 
innevarande år. 

  

                                                             

1  Kommunala resultatutjämningsreserver (prop 2011/12:172). 
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2.  Resultatutjämningsreserv 

Den 1 januari 2013 kom det lagändringarna i Kommunallagen och Lagen om 

kommunal redovisning. Syftet är en möjlighet att reservera delar av ett positivt 

reslutat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för 

att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat 

efter balanskravsjusteringar är negativt.  

I kommunallagen och lagen om kommunal redovisning står hur kommuner ska sköta 
sin ekonomiska förvaltning. Där står bland annat att kommuner ska ha en god 
ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och verksamhet. För 
det så kallade balanskravet anges hur ekonomiska underskott ska beräknas och 
regleras.  

Nyheterna som gäller RUR är: 

 I kommunallagen (1991:900, kap 8) anges att man får använda 

resultatutjämningsreserv samt att man då måste ha riktlinjer för dessa. 

 Lagen om kommunal redovisning (1997:614, kap 4 och 5) anger att RUR inte 

syns i resultaträkningen utan i balanskravsutredningen. I balansräkningen 

specificeras RUR som en delpost till det egna kapitalet. 

 

RUR är frivilligt att tillämpa men de kommuner som tänker göra det måste besluta 
om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning som fullmäktige beslutat om. Maximal reservering regleras i lagen men 
närmare kriterier ska beslutas på lokal nivå. Det finns alltså ett lokalt 
tolkningsutrymme för hur hanteringen ska utformas. I Vallentuna står det om god 
ekonomisk hushållning i Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamheter i Vallentuna kommun.   

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har gett ut skriften RUR i praktiken där SKL 
informerar om vad det nya regelverket innebär och kommenterat vissa delar av 
tillämpningen. Faktauppgifterna kommer från den skriften.  
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3.  RUR i Vallentuna kommun 

Ska vi använda oss av resultatutjämningsreserv i Vallentuna kommun? Hur ska i så 

fall våra riktlinjer se ut?  

3.1 Kommunens ekonomi 

Historiskt sett har vi ett starkt eget kapital i Vallentuna kommun. På raden eget 
kapital per invånare kan vi se att nyckeltalet de senaste nio åren har ökat.  

Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka på lång sikt och visar hur stor del 
av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Nyckeltalen för soliditet är 
bättre än genomsnittet för landets kommuner. Även om vi lägger in 
ansvarsförbindelsen för pensioner i balansräkningen är vår soliditet positiv. 

 

3.2 Fördelar med att införa RUR 

 Balanskravet blir lite mer flexibelt där till exempel vissa inlåsningseffekter av 
överskott kan öppnas upp. 

 Vid konjunkturnedgång behöver inte förvaltningarna göra lika stora 
besparingar. 

Hur Vallentuna kommun skriver riktlinjerna för RUR blir avgörande för hur den kan 
användas. Antingen skrivs den med en strikt fokus på utvecklingen av 
skatteunderlaget eller med en mer allmän utjämning av över- och underskott. 

3.3 Nackdelar med att införa RUR 

 Redan idag kan kommuner budgetera med kostnader som överstiger 
intäkterna genom att motivera det med synnerliga skäl.  

 Pedagogiken runt regelverken om God ekonomisk hushållning och balanskrav 
blir svårare då regelverket blir alltmer invecklat. 

 Det är lättare att uppnå god ekonomisk hushållning genom att avstå från 
RUR. Då blir kraven varje år starkare att budgeten ska gå ihop. 

Eget kapital i kommunen

mnkr 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Årets resultat 31 32 92 29 33 22 119 29 42 -5 -39 -8 75

exklusive extraordinära poster 31 32 92 29 33 22 45 29 7 -5 -39 -8 7

enligt balanskravet 27 31 88 23 32 19

eget kapital 899 869 836 744 715 682 660 541 514 470 475 513 522

eget kapital per invånare (kr) 28 816 28 287 27 778 25 348 24 686 24 023 23 685 19 747 19 041 17 865 18 336 20 005 20 690

Soliditet % 51 56 60 70 75 76 80 67 59 55 55 68 76

inkl ansvarsförbindelse % 22 22 26 23 23 20 27 18 14 11 13 21
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3.3.1 Synnerliga skäl 

I kommunallagen 8 kap 5b § står Fullmäktige får besluta att en reglering av ett 
negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl. 

Exempel på synnerliga skäl: 

 Större omstruktureringskostnader i syfte att uppnå god ekonomisk 
hushållning. 

 Mycket stark finansiell ställning. 

 Har budgeterat ett underskott med hänvisning till synnerliga skäl. 

 När man medvetet och tydligt gjort avsättningar och byggt upp ett avsevärt 
eget kapital för att möta tillfälliga framtida intäktsminskningar eller 
kostnadsökningar. 

 I speciella fall då ett frångående är mycket väl motiverat och där åtgärden är 
förenlig med god ekonomisk hushållning. 

Det innebär att vi borde både kunna budgetera med minus och inte behöva återställa 
ett negativt resultat för året med hänvisning till det synnerliga skälet att vår 
finansiella ställning är så stark att det är försvarbart att under en tid gå med ett 
planerat underskott. 

3.4 Årsredovisning och budget 

Resultatutjämningsreserven byggs upp inom ramen av det egna kapitalet genom att 
överskott avsättas. När en lågkonjunktur inträffar och tillväxten av skatteintäkterna 
är låga kan medel ur RUR användas i stället för att verksamheterna får ytterligare 
krav på besparingar. Reserven är tänkt att utjämna normala svängningar av 
skatteintäkterna över konjunkturcyklerna.  

För att Vallentuna kommun ska ha råd med investeringar krävs det att vi går med 
vinst över tiden. Dels för att vinsten används till att finansiera investeringar och vi 
därmed minskar vårt lånebehov. Dels för att avskrivningarna på investeringarna 
fördelas i resultaträkningen under flera år framöver.  

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten ska 
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras om medel från 
resultatutjämningsreserven tas i anspråk enligt riktlinjerna eller om det finns 
synnerliga skäl. 

I årsredovisningens förvaltningsberättelse ska det finnas med en balanskravs-
utredning samt en utvärdering av den ekonomiska ställningen och dess utveckling.  
Att använda medel ur eller att avsätta medel till RUR påverkar inte resultatet på 
resultaträkningen utan påverkar balanskravsresultatet. 

Reservering till eller disponering av RUR blir aldrig en kostnad eller intäkt i en 
budgeterad resultaträkning. RUR synliggörs och kommenteras i den finansiella 
analysen i en budgeterad balanskravsutredning samt som specificering av budgeterat 
eget kapital. 
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3.5 Vägledande riktvärde för hög- eller lågkonjunktur 

Lokala tillämpningar beskriver när det är hög- eller lågkonjunktur. Enligt förarbetena 
är ett sätt att strikt avgöra detta enligt nedanstående tabell. Den prognostiserade 
underliggande skatteunderlagsutvecklingen för riket nästkommande år över- eller 
understiger den genomsnittliga utvecklingen av skatteunderlaget för de senast 10 
åren. 

Tabell. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt 
årlig. Förändring i procent per år. Baserat på SKLs prognos från 2013-02-15. 

 2007 20008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Snitt 10 

år 

4,4 4,6 4,6 4,2 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 

Årlig 5,4 5,3 1,6 2,8 4,4 4,0 3,5 3,3 4,1 4,7 

Differens 1,1 0,7 -3,0 -1,4 0,5 0,2 -0,3 -0,6 0,2 0,8 

Tabellen baseras på utfall för åren 1997-2011, resterande år är prognoser. Även i det 
tioåriga genomsnittet ingår det från och med år 2012 prognosår. 

Enligt denna tabell skulle Vallentuna kommun kunna använda RUR år 2013 och 
2014.  

3.6 Maximalt möjligt sparande i Vallentuna kommun 

Det finns en formel för hur mycket man maximalt får reservera som är beroende på 
årets resultat före och efter balanskravsjusteringar samt om man har tidigare negativt 
eget kapital. 

Detta skulle för Vallentuna bli 55,7 miljoner kronor enligt nedanstående: 

 

 

  

2012 2011 2010

Skatteintäkter samt gen statsbidrag och utj 1 394,0 1 340,6 1 265,2

1% av skatteintäkter och bidrag 13,9 13,4 12,7

Årets resultat 30,6 32,3 92,3

Årets resultat efter balanskravsjusteringa 27,4 30,9 88,4

Maximal reservering 13,5 17,5 75,7

Redan reserverat för framtida pensionsutbetalningar 51,0

Möjlig reserv 13,5 17,5 24,7
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4.  Förslag till Riktlinjer för 

resultatutjämningsreserv (RUR) 

Vid beslut om resultatutjämningsreserv i Vallentuna kommun ska det finnas 

riktlinjer. Dessa kan till exempel ingå i Regler för styrning och uppföljning av 

ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. 

4.1.1 Syfte 

Syftet med reserven är att utjämna intäkter över tid och därmed kunna möta 
konjunkturvariationer. Reserven ska kunna användas i en balanskravsutredning när 
en svag utveckling av skatteunderlaget gör att ett negativt resultat redovisas efter 
balanskravsjusteringar. 

4.1.2 Reservering till RUR 

Den del av årets resultat, efter balanskravsjusteringar, som överstiger 1 % av 
skatteintäkter och statsbidrag får avsättas till RUR. Om kommunen har ett negativt 
Eget kapital får det resultat som överstiger 2 % avsättas. Avsättning kan också ske i 
budgeten för det kommande året med samma förutsättningar som ovan. 

Reserven bör högst vara 15 % av eget kapital. 

Beslut om kommande års reservering fattas i samband med budgetbeslut. I samband 
med årsredovisningen fastställs den verkliga reserveringen. 

4.1.3 Disponering av RUR 

Tidigare års reserverade medel kan disponeras när 

1. Förändringen av årets underliggande skatteunderlag understiger det tioåriga 

genomsnittliga och 

2. Balanskravsresultatet är negativt 

 

Reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat, eller så långt som reserven 
räcker. Om konjunkturnedgången befaras bli långvarig bör en handlingsplan 
upprättas.  

Reserven ska inte användas för att täcka ett underskott som uppkommit av andra 
skäl, till exempel att nämnderna inte håller sin budget. Den får inte heller användas 
för att täcka underskott som uppkommer till följd av att inte anpassa verksamheten 
till förändringar av de långsiktiga skatteintäkterna eller förändringar i verksamhetens 
demografiska målgrupper. Åtgärder måste vidtas för att anpassa kostnader då 
förändringarna bedöms vara över mer än ett år. Disposition får inte heller ske för 
sänkning av utdebiteringen.  
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