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Bakgrund 

I kommunallagen (1991:900) och i lagen om kommunal redovisning (1997:614) finns bestäm-

melser kring hur kommuner och landsting ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där finns bland 

annat bestämmelser om god ekonomisk hushållning och om det sk balanskravet, dvs att kommu-

nernas ekonomi ska vara i balans. Från och med 1 januari 2013 har ett antal förändringar skett i 

dessa lagar bland annat kompletterat med möjlighet till en resultatutjämningsreserv, RUR1.  

Kommunallagen stadgar dels att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning 

i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer och dels 

att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller 

landstinget. Om kommunen eller landstinget har inrättat en resultatutjämningsreserv ska riktlin-

jerna även omfatta hanteringen av den. 

Vansbro kommuns ”Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämnings-

reserv”2 är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav på riktlinjer om god ekonomisk 

hushållning. 

Policyn avser i huvudsak den skattefinansierade verksamheten. För den verksamhet som drivs i 

bolagsform sker styrningen med hjälp av ägardirektiv och andra styrande dokument. 

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsper-

spektiv. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa det, krävs att varje generation 

står för de kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få 

betala, inte bara för den verksamhet de själva konsumerar, utan även för tidigare generationers 

överkonsumtion. 

Vansbro kommun ska, som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar, sträva ef-

ter att dessa används kostnadseffektivt och ändamålsenligt. De ekonomiska medlen utgör en re-

striktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att re-

surserna i verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt. 

Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat:  

 Vansbro kommuns styrsystem – mål och resultatstyrning  

 Strategisk plan innehållande bland annat finansiella mål (enligt kommunallagen - mål och 

riktlinjer för verksamheten) 

 Finanspolicy 

 Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (detta dokument) 

                                                 

 

 

 

1 Möjlighet att i balanskravsutredningen i årsredovisningen utjämna intäkter över tid och därmed få bättre möjligheter att möta 

effekter av konjunktursvängningar 
2 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Att kommunfullmäktige be-

slutar om riktlinjer avviker i detta fall från kommunens dokumenthierarki enligt Vansbro kommuns styrsystem (KS 2016/273). 
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Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med be-

handlingen av strategisk plan och budget, delårsrapport och årsredovisning. 

Resultatutjämningsreserv – RUR 

Kommunallagen stadgar att kommuner och landsting kan bygga upp en resultatutjämningsre-

serv. Reserven gör det möjligt att avsätta en del av ett överskott i goda tider och sedan använda 

medlen för att täcka underskott som uppstår på grund av en svag utveckling av skatteunderlaget. 

Genom en sådan reserv kan det balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. Syf-

tet är att kunna möta konjunkturvariationer för att nå jämnare villkor för de verksamheter kom-

munen bedriver. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av RUR och fastställer riktlinjer 

för hanteringen av den. Kommunfullmäktige beslutar också om avsättning till och användande 

av medel ur resultatutjämningsreserven.  

Avsättning och användande av medel ur resultatutjämningsreserv sker i en balanskravsutredning 

vid sidan om resultaträkningen. I balansräkningen ska resultatutjämningsreserven synliggöras 

som en delpost till det egna kapitalet, men posten är inte resultatpåverkande. 

Riktlinjer för avsättning för resultatutjämningsreserv  

Avsättning till resultatutjämningsreserv  

Avsättning till resultatutjämningsreserv sker årligen enligt den maximala nivå som stadgas i 

kommunallagen (8 kap 3 d §). 

”… med höst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den 

del av årets resultat efter balanskravsjusteringar enligt 4 kap 3 a § lagen (1997:614) om kommu-

nal redovisning, som överstiger en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbi-

drag och kommunalekonomisk utjämning, eller två procent av summan av skatteintäkter samt 

generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller landstinget har 

ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.” 

Resultatutjämningen maximeras till 7 procent av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning.  

Beslut om kommande års reservering fattas i samband med kommunfullmäktiges beslut om 

Strategisk plan. I samband med årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige den verkliga 

reserveringen. 

Disponering av resultatutjämningsreserv 

Medel från resultatutjämningsreserv får disponeras då kommunens balanskravsjusterade resultat 

är negativt. Disponering kan endast ske med maximalt det belopp som finns reserverat i resultat-

utjämningsfonden. 

Disponering av resultatutjämningsreserv vid budget 

Resultatutjämningsreserven kan användas i en balanskravsutredning vid en svag utveckling av 

skatteunderlaget.  

Resultatutjämningsreserven får ej användas till kortsiktiga förändringar av skattesatsen. Resul-

tatutjämningsreserven får ej användas för att täcka ej gjorda nödvändiga effektiviseringar eller 

anpassningar till de långsiktiga skatteintäkterna eller verksamheternas långsiktiga demografiska 

förändringar. 
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Beslut om att disponera medel ur resultatutjämningsreserven ska fattas i samband med kommun-

fullmäktiges beslut om Strategisk plan. Beslutet kan revideras i samband med årsbokslut. Bud-

geten ska innehålla en balanskravsutredning utifrån de aktuella budgetförutsättningarna. 

Ovanstående riktlinjer tillämpas från och med redovisningsår 2015. 

 


