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§ 138
Svar på motion (S) om införande av resultatutjämningsreserv (KS 
2020.378)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte i december 2020 en motion om att införa resultatutjämningsreserv. 
Motionären 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 tidigare gjordes i huvudsak kvarstår. Begränsat med information kan 
tillföras i ärendet.
Utifrån regeringens direktiv pågår dock utredning av ekonomistyrningen inom kommuner och 
regioner. Detta inkluderar resultatutjämningsreserv (RuR) i dess nuvarande form. Uppdraget 
och utredningen ska presenteras den 24 september 2021.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att fullmäktige beslutar att bifalla motionen. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar 
bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jerri Bergströms (S) yrkande mot sitt eget yrkande. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (S) om resultatutjämningsreserv
 Motion (S) om att införa resultatutjämningsreserv i Vallentuna kommun
 §154 KF Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) om införande av 
resultatutjämningsreserv

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna väckte i december 2020 en motion om att införa 
resultatutjämningsreserv. Motionären 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 tidigare gjordes i huvudsak kvarstår. Begränsat med information 
kan tillföras i ärendet.
Utifrån regeringens direktiv pågår dock utredning av ekonomistyrningen inom 
kommuner och regioner. Detta inkluderar resultatutjämningsreserv (RuR) i dess 
nuvarande form. Uppdraget och utredningen ska presenteras den 24 september 2021. 

Bakgrund
Socialdemokraterna har tidigare motionerat om utreda införande av 
resultatutjämningsreserv. Fullmäktige ansåg 2020-12-07 motionen besvarad, mot 
bakgrund av kommunledningskontorets tidigare utredning.

Den 1 januari 2013 kom det lagändringarna i kommunallagen och Lagen om 
kommunal redovisning. Syftet var att skapa möjlighet för kommuner att reservera 
delar av ett positivt resultat 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.

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

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

Regeringen gav i september 2020 uppdrag om en utredning ”En effektiv 
ekonomistyrning i kommuner och regioner”.  Utredaren ska bland annat föreslå hur 
krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör vara 
utformade. Uppdraget och utredningen presenteras den 24 september 2021.1

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Annika Hellberg Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

Expedieras till:
Akten

1 Regeringen, En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner, dir. 2020:88
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§ 154
Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning (KS 2019.398)
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
 
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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 motionen.
 
Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Jerri Bergströms (S) yrkande ställs mot Parisa 
Liljestrands (M) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgången godkänns av 
kommunfullmäktige.
 
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Jerri Bergströms (S) yrkande mot Parisa Liljestrands 
(M) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag.

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