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Dnr KS 2020/535

§ 152 Riktlinjer för resultatutjämningsreserv i Hagfors 
kommun, RUR
Från 1 januari 2013 finns i enlighet med kommunallagen möjlighet att årligen 
reservera medel till en resultatutjämningsreserv, RUR, som får användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Kravet för införande är att kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för 
resultatutjämningsreserv.

Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2020-11-
Förslag till riktlinjer för resultatutjämningsreserv

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införa och anta riktlinjer för 
resultatutjämningsreserv i Hagfors kommun.

_____

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Riktlinjer för resultatutjämningsreserv i Hagfors 
kommun, RUR
Från 1 januari 2013 finns i enlighet med kommunallagen möjlighet att årligen 
reservera medel till en resultatutjämningsreserv, RUR, som får användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. 

Kravet för införande är att kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för 
resultatutjämningsreserv. 

Handlingar i ärendet
Förslag till riktlinjer för resultatutjämningsreserv

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införa och anta riktlinjer för 
resultatutjämningsreserv i Hagfors kommun.

Jonas Nilsson  
Ekonomichef  

Beslutet skickas till:
Ekonomienheten



Riktlinjer för resultatutjämningsreserv i Hagfors kommun

Enligt kommunallagen (2017:725, kap 11 § 14) ges kommuner möjligheter att reservera överskott till 
en resultatutjämningsreserv, RUR. Medel från resultatutjämningsreserven får användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Lagens syfte med RUR  
Syftet med lagstiftningen är att under vissa angivna förutsättningar, om kommunen så beslutar, ge 
kommunen möjlighet att reservera medel i RUR för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. 
På detta sätt ska kommuner kunna bygga upp reserver under goda tider för att senare kunna utnyttja 
reserven när skatteutvecklingen är svag. RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i 
skatteunderlaget över en konjunkturcykel för att skapa större stabilitet för den kommunala 
verksamheten.

Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar av 
verksamheter som eventuellt senare behöver byggas upp. RUR får inte användas för att skjuta upp 
lösningen av en långsiktig obalans mellan kostnader och intäkter.

Om kommunen beslutar sig för att tillämpa reglerna om RUR måste fullmäktige besluta hur reserven 
ska hanteras. 

Lokala riktlinjer för reservering till RUR

Kommunallagens krav
Lagen ställer upp ett antal minimikrav för reservering. Reservering till en resultatutjämningsreserv 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 som överstiger 1 procent av summan av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, 
ska gränsen för när avsättning får ske istället uppgå till 2 procent av summan av ovan nämnda poster. 

Hur stor andel av resultatet som får sättas av till resultatutjämningsreserven bestäms alltså av 
kommunens eget kapital i räkenskaperna. Är det egna kapitalet negativt måste en större del av 
resultatet användas för att konsolidera ekonomin och får alltså inte användas i framtiden genom 
avsättning i RUR.

Lokal tillämpning
Hagfors kommun har i senaste årsbokslutet, 2019, ett negativt eget kapital men i senaste 
delårsboklutet, 2020-08-31, ett positivt eget kapital när hänsyn tas till ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser. Detta innebär att möjlig storlek på reserveringen först kan beslutas i samband 
med årbokslutet för 2020.

Hur stor del av möjlig avsättning som kan göras kommer därför att behöva bedömas vid varje 
årsbokslut, då en avvägning behöver göras mellan hur stora framtida skatteintäktsminskningar man 
bedömer och vilken ekonomisk konsolidering som behöver göras.

Förslaget är att reserven får uppgå till maximalt 75 miljoner kronor.



Lokala riktlinjer för disponering av RUR

Kommunallagen
I kommunallagen kap 11 § 14 framgår att ”Kommuner och regioner får till en 
resultatutjämningsreserv reservera medel som får användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel”. Någon närmare precisering än så görs inte i lagen. Däremot anger förarbetena att 
de närmare kriterierna bör beslutas på lokal nivå.

Det är kommunen som kan bestämma när och hur disponering får göras. Men det är helt klart uttalat 
att disponeringen endast får göras för att utjämna intäkter. En annan förutsättning är att medlen från 
RUR ska täcka negativa resultat, dvs att utnyttjas så mycket som krävs för att balanskravsresultatet 
ska bli noll.

Lokal tillämpning
Syftet med RUR är att vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar av 
verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. Kommunens viktigaste inkomstkälla är 
från skatte- och utjämningsintäkter. En vanlig modell för att definiera vilka år RUR får disponeras är 
att knyta detta till utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket. Disponering 
får ske om det årliga värdet av skatteunderlagstillväxten för riket förväntas understiga det tioåriga 
genomsnittet för vilket SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, fortlöpande publicerar utfall och 
prognoser.

Budget och tillämpning av RUR under löpande år

Årsbudget
Besluten om att reservera till respektive använda medel från RUR bör i första hand fattas i samband 
med besluten om budgeten. I budgeten bör en balanskravsutredning presenteras.

Delårsbokslut
I samband med behandling av delårsbokslut och bokslutsprognos kan beslut om omprövning av 
reservering respektive disponering göras.   

Årsredovisning
I förvaltningsberättelsen ska en balanskravsutredning göras som bland annat utvisar ”Årets resultat 
efter balanskravsjusteringar. Av balanskravsutredningen ska även förändringar av RUR framgå. 
Slutligt beslut om reservering till respektive disponering av RUR görs av kommunfullmäktige vid 
fastställande av årsredovisningen.

Införande av RUR och övergångsbestämmelser
Införandet av RUR får ingen omdelbar effekt på kommunens ekonomi och förutsättningarna att klara 
balanskravet. Förutsatt att kommunens framtida resultat är positiva kommer det att ta en viss tid att 
bygga upp en reserv som på något reellt sätt skulle kunna användas för att möta vikande 
skatteintäkter. Kommunen förslås därför besluta om att inrätta en resultatutjämningsreserv. 
Reglerna för en resultatutjämningsreserv ger en stadga över tiden för hur de framtida resultaten ska 
hanteras, och ger ett stöd till den ekonomiska styrningen.

Nedanstående regler föreslås gälla för resultatutjämningsreserven (RUR).



Riktlinjer för RUR i Hagfors kommun
 En RUR införs från och med 2020 med tillämpning från 2020 års bokslut.
 Syftet med RUR är att utjämna svängningar i intäkterna för att skapa större stabilitet i 

verksamhetens ekonomiska förutsättningar.
 Kommunfullmäktige fattar beslut om belopp för reserveringar till RUR i samband med 

årsredovisningen.
 Reserveringar av positiva resultat får göras av balanskravsresultatet i enlighet med det vid 

tillfället bästa alternativ som lagen medger.
 RUR:s sammanlagda belopp får uppgå till högst 75 miljoner kronor.
 Medel ur RUR får disponeras när underskott uppstår till följd av skatteintäkterna minskar i en 

konjunkturcykel. Vid definition av lågkonjunktur och för att bestämma när medel är möjliga 
att disponeras används utvecklingen av rikets underliggande skatteunderlag. När den årliga 
utvecklingen understiger den tioåriga utvecklingen får disponering ur utjämningsreserven 
ske.

 Högst 50 procent av reserven får användas under ett enskilt år. Om reserven är under 10 
miljoner kronor får hela reserven användas under ett år.

 Kommunfullmäktige kan fatta beslut om att budgetera ett underskott som finansieras med 
disponering av RUR.

 Kommunstyrelsen fattar beslut under löpande år om disponering av RUR för att finansiera 
verksamheten när hastigt försämrade skatteintäkter befaras leda till underskott. Kriterier för 
rätt att disponera medel ska dock vara uppfyllda.

 Slutlig disponering av reserven beslutas av kommunfullmäktige i samband med 
årsredovisningen.
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