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Meddelanden 

  
Föredrages och godkännes följande meddelanden: 
 

2013/64   340 1.  Växjö Tingsrätt, underrättelse  
E:ON Vattenkraft Sverige AB  
Framställning om fortsatt handläggning av målet om tillstånd till Granö 
kraftverk i Mörrumsån, Tingsryds kommun 
 

2013/64    340 2.  Växjö Tingsrätt, kungörelse  
Watten i Sverige AB 
Ansökan om uppfyllande av latent villkor ang fiskvägar 2013/74vid 
Fridafors övre kraftverk  
 

2013/437  170 3.  Revisorerna i Räddningstjänstförbundet Östra Kronoberg,  
Utlåtande avseende delårsrapport 2013 
 

 4.  Sveriges kommuner och Landsting, pressmeddelande  
Positiva resultat tack vare AFA-pengar  
 

2013/438  349 5.  Karlshamns kommun, inbjudan   
Allmänt samrådsmöte om Karlshamns kommuns dricksvattenförsörjning 
från sjön Mien.  
Midingsbygdens Bygdegård, Gäddeviksås 
 

 6.  Arvsfonden, 
Aktuellt från Arvsfonden - ”Nya fantastiska projekt” 
 

 7.  Strålskyddsstiftelsen,  
Mobilstrålning orsakar cancer  
 

 8.  Länsstyrelsen i Kronobergs län, nyhetsbrev  
ANDT 
 

 9.  Politiken.se, nyhetsbrev  
 

 10. BRIS, Barnens Rätt i Samhället, nyhetsbrev  
 

 11. Riksrevisionen, nyhetsbrev  
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Föredrages och godkännes följande meddelanden: 
 

 12. IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering, nyhetsbrev  
Arbetsmarknadspolitisk översikt 2012 
 

 13. Havs- och vattenmyndigheten, nyhetsbrev  
- Internationellt avtal nått om marin geoengineering och havsgödning  
- HaV överlämnar rapport om Hanöbukten till regeringen  
 

 14. Stiftelsen Tryggare Sverige, nyhetsbrev  
Säkerhet på kommunnivån – några tankar från Tryggare Sverige  
 

 15. Tingsryds AIF, nyhetsbrev  
 

 16. Telia, nyhetsbrev  
 

 17. Feministiskt Perspektiv, nyhetsbrev 
Kulturpolitiken som banar väg högerextremism  
 

 18. Hela Sverige ska Leva, nyhetsbrev   
- Oro över minskat landsbygdsprogram  
- Västerbottningarna folkomröstade  
- Medborgarpris till byarörelsen 
 

2013/435   042 19. Bräkneåns Vattenråd,  
Förslag till flödesförvaltning i Bräkneån,  
Översänd till Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning  
 

2013/439  169 20. Länsstyrelsen i Kronobergs län,  
Försvarsmaktens intressen och riksintressen för totalförsvarets 
Militära del enligt 3 kap 9 § miljöbalken  
Översänd till Samhällsbyggnadsnämnden och kommunchef Laila Jeppsson 
för handläggning  
 

 21. Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, skrivelse till  
Länstrafiken Kronoberg, Växjö 
Synpunkter på kollektivtrafikutbudet inför trafikåret 2014 
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Föredrages och godkännes följande meddelanden: 
 

 22. Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll  
Åtgärd angående trafiken på väg 122 genom Linneryd 
 

 23. Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll  
Ryd 1:178, 
Planändring – ändring av detaljplan – beslut antagande 
 

 24. Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll  
Östrabo 10,  
Planändring – ändring av detaljplan – beslut antagande  
 

 25. Kultur- och fritidsnämnden, protokoll 2013-09-26 
 

 26. Barn- och utbildningsnämnden, protokoll 2013-10-23 
 

 27. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 
13:54 Rekommendation om kommunala energikrav på flerbostadshus vid 
försäljning av kommunal mark   
13:55 överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension  
(AKAP-KL) m m 
 

                                          
______ 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x   

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-04 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Remisser 
  

 Föredrages och godkännes nedanstående verkställda remisser: 
     

2013/442   450  Samhällsbyggnadsnämnden, remiss  
Ny avfallsplan för Tingsryds kommun 
Översänd till kommunchef Laila Jeppsson för yttrande  
 

 _______                                 
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Anmälan delegationsbeslut 
  

Anmäles nedanstående delegationsbeslut: 
 

Ärende                                                                   Delegat 
      

2013/133  002 Avtal, ViaMedici AB  
AED Hjärtstartare  

 
Patrick Ståhlgren  
 

2013/335  002 Leasingavtal,  Caretech AB,  
Care IP, Tjänster 1-careonline 20 st,  
Fullserviceavtal 20 st  
  

Daniel Gustafsson 

______ 
 
 
 



  
   

 
 

   
   
 
  
Arbetsprocess för årsbudget 2015 
 
Datum  Kommentar 
   
2013   
   
19 dec Inriktningsdebatt KF Kopplas till Fullmäktiges styrkort 

   

2014   
   
11 feb (tis v 7) Informationsdag 1*  

 
Heldag. Totalläget samt resp förvaltning/ftg 
om  verksamhet och ekonomi bokslut 2013, 
prognos 2014 samt förutsättningar och behov 
2015-2017.  

   
12 feb (on) Ev Uppföljning informationsdag 1 (utökad COG**) 

(genomförs vid behov) 
Halvdag. Dialog om prioriteringar mål och 
resurser budget 2015. 

   
27 feb (to) KF beslut styrkort KF  
   
3 mars  (må) KSAU ev direktiv till CCG ang arbetsramar  
   
20 mars CCG förslag arbetsramar.  
   
31 mars (må) KSAU förslag arbetsramar.  
   
14 april (må) KS beslut arbetsramar  
   
17 maj Sista dag för nämndsbeslut budget enligt fastställd arbetsram Nämndsbeslut ska föregås av MBL §11. 
   
21 maj (on) Utskick material inför info-dag 2  
26 maj (må) Informationsdag 2* Halvdag. Totalläget samt resp förvaltning/ftg 

redovisning av budgetförslag. 
   
26 maj (må) KSAU informationsärende budget 2015-2017  
2 juni (må) KSAU förslag budget 2015-2017 inkl skattesats  
   
16 juni (må) KS förslag budget 2015-2017 inkl skattesats Beslutet ska föregås av MBL §11. 
   
27 nov (to) Nya KF beslut budget 2015-2017 inkl skattesats och 

styrkort 
 

   
19 dec Nämndsbeslut verksamhetsplan och internbudget, senast.  
   
*Deltagare informationsdagar: KS, nämndernas presidier, KF presidie, småpartier, företagen, förv.chef + tj.män 
** Deltagare: ksau, nämndernas presidier, förvaltningschefer. 
 
Nämndernas sammanträdesdatum skall anpassas till budgetprocessen. 
 
Politisk beredning sker löpande under processen med rekommenderad särskild tonvikt inför ksau:s direktiv för 
budgetramar 3 mars, KS beslut om arbetsramar 14 april samt KS förslag till budget 16 juni. 
 
KSAU kan komma att kalla till extra COG-möte om de ekonomiska förutsättningarna förändras väsentligt under 
processens gång. 
 
Förkortningar: KF=kommunfullmäktige, KS=kommunstyrelsen, KSAU=kommunstyrelsens arbetsutskott, COG=chefs/ordförande-grupp, 
CCG=centrala chefsgruppen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning  
 
Ärendebeskrivning 
 
Nya regler i kommunallagen från och med 1 januari 2013 innebär bl a att fullmäktige ska fast-
ställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning. De nya reglerna innebär också att kommunen, 
om man vill, kan införa en s k resultatutjämningsreserv för att utjämna svängningar i skatteun-
derlaget över en konjunkturcykel (d v s spara i goda tider för att använda i sämre tider). För att 
kunna reservera överskott från åren 2010-2012 måste beslut om detta fattas före 2013 års ut-
gång. 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
 
Om riktlinjerna 
Det har länge funnits krav i kommunallagen att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushåll-
ning och att finansiella och verksamhetsmässiga mål som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning ska anges i budgeten samt följas upp under året och i årsbokslut.  I och med infö-
randet av krav på fullmäktigebeslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning förstärks lag-
stiftningen kring kommunernas hantering av ekonomin ytterligare. 
 
De nya reglerna ger kommunerna anledning att anlägga ett mer långsiktigt perspektiv på sin 
ekonomiska styrning. Enligt förarbetena är det angeläget att de nya riktlinjerna slår fast princi-
per och avser det strategiska, mer långsiktiga perspektivet (d v s längre än budgetperspektivet 
ett år eller planperiodens tre år). Riktlinjerna bör även innehålla en uttolkning av vad god eko-
nomisk hushållning betyder för kommunen och hur de mer konkret kan uppnås. Vidare bör de 
långsiktiga målen för god ekonomisk hushållning beskrivas. Dessa kan sedan vara utgångpunkt 
för mål och riktlinjer för verksamheten. 
 
Om god ekonomisk hushållning 
Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin i både ett kortare och i ett längre per-
spektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna övervältras dagens kost-
nadsansvar på kommande generationer. 
 
God ekonomisk hushållning ska ses ur både verksamhetsperspektivet och ur det finansiella per-
spektivet. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet 
på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Bra förutsättningar skapas när det råder ett klart 
samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Det finansiella perspektivet tar 
sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger därmed de finansiella 
förutsättningarna och ramarna. 
 
Det finns ingen strikt definition av begreppet god ekonomisk hushållning. Innebörden brukar 
dock ta sin avstamp i att: 

• det över tiden råder balans mellan inkomster och utgifter 
• den kommunala verksamheten utförs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 
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• den ekonomiska utvecklingen analyseras kontinuerligt samt att åtgärder vidtas för att 
åtstadkomma en god ekonomi. 

 
Av detta följer också att: 

• Förmögenheten inte ska förbrukas för att täcka löpande behov och att löpande drifts-
kostnader inte ska finansieras med lån. 

• Medel från försäljning av tillgångar (t ex mark och fastigheter) inte ska användas till lö-
pande drift utan till nyinvesteringar eller amortering av skulder. 

• Vårda och underhålla sina tillgångar väl, ha god framförhållning i planeringen samt be-
driva verksamheten på ett effektivt sätt. 

• Varje generation ska bära kostnaden för den service den själv beslutar om och konsume-
rar. 

 
God ekonomisk hushållning innebär också att investeringarna över tid ska finansieras med egna 
medel, d v s med skatteintäkter och andra intäkter. För att inte urholka kommunens förmögenhet 
(eget kapital) så ska den årligen öka i värde i samma takt som inflationen. För att klara detta 
krävs positiva resultat, d v s överskott i resultaträkningen. Vidare brukar man utifrån god eko-
nomisk hushållning också betona att utvecklingen av kommunen och de kommunala verksam-
heterna ska ske på ett planerat sätt och med ett långsiktigt perspektiv samt att verksamhetens 
innehåll och de ekonomiska förutsättningarna och utvecklingen ska ständigt följas och analyse-
ras. 
 
SKL brukar lyfta fram att för kommunsektorn som helhet krävs en resultatnivå på 2 procent av 
summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för att uppnå god ekonomisk 
hushållning. Flertalet kommuner använder samma nivå som resultatmål i budgeten.  
 
Om förutsättningarna i Tingsryds kommun 
 
Tingsryds kommun genomför under åren 2013-2015 de sammantaget högsta investeringsnivå-
erna någonsin i kommunen, dels genom nybyggnation av äldreboende i Kvarteret Örnen (175 
mkr) och dels genom undervisnings- och konsertlokal AMB (56 mkr). För att finansiera dessa 
investeringar har budgeterats en nyupplåning på 150 mkr under 2014-2015, vilket leder till en 
kraftig ökning av kommunens låneskuld (idag 105 mkr). I flerårsplanen har budgeterats med att 
låneskulden ska minskas från och med år 2016. 
 
I skuldsättningen bör även beaktas avsättning för pensioner intjänade före 1998, vilken uppgick 
till drygt 330 mkr i augusti 2013. 
 
Koncernföretagens låneskuld har under de senaste sex åren ökat kraftigt. Ökningen uppgår till 
ca 260 mkr, från ca 280 mkr 1 januari 2008 till ca 540 mkr i augusti 2013. Detta tillsammans 
med kommunens planerade upplåning de kommande två åren gör att kommunen nu sammanta-
get har en hög skuldsättning, vilket innebär att balansräkningen behöver sättas i fokus på ett helt 
annat sätt än tidigare.  
 
Under innevarande mandatperiod 2011-2014 har fullmäktiges fastställda resultatmål varit minst 
1% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, vilket motsvarar ett resultat på 6-7 
mkr. Före dess var resultatmålet 0,5%. Mot bakgrund av i första hand ovan redovisade utveckl-
ing av låneskulden och dess behov av minskning, men också utifrån bl a behov av marginaler 
för oförutsedda händelser, framtida investeringsbehov och för att på sikt inte urholka förmögen-
heten görs bedömningen att det långsiktiga resultatmålet bör höjas till 2% av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. Detta motsvarar idag ett resultat på ca 13 mkr, vilket skulle 
möjliggöra en årlig amortering av kommunens låneskuld på 10-15 mkr i kombination med en 
årlig investeringstakt om ca 30-35 mkr. Om resultatmålet sätts lägre så minskar utrymme för 
antingen amortering eller investeringstakten i förhållande till dessa siffror. 
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Faktorer som har stor påverkan på verksamhet och ekonomi i Tingsryds kommun är bl a befolk-
ningsutveckling (total och inom olika åldersgrupper), ökade krav, förväntningar och ambitioner 
på och i verksamheten samt kommunens struktur med många tätorter och hög andel boende på 
landsbygd. Detta ställer krav på ständiga prioriteringar och effektiviseringar i verksamheten 
samt en kontinuerlig anpassning av verksamheten till förändrade förutsättningar vad gäller t ex 
demografi, lagstiftning etc. Även om befolkningsutvecklingen framöver ser ut att bli något sta-
bilare än tidigare, både totalt och inom olika åldersgrupper, så kommer fortsatta prioriteringar 
och effektiviseringar i verksamheten vara nödvändiga för att kunna ha en långsiktigt hållbar 
verksamhet och ekonomi. 
 
I Riktlinjer för god ekonomisk hushållning bör även lyftas fram vikten av tydlig styrning och 
uppföljning av verksamhet och ekonomi samt att planering av desamma ska ske med god fram-
förhållning och ur långsiktigt perspektiv. Planering, styrning och uppföljning ska ske inom ra-
men för kommunens styrmodell och övergripande styrdokument såsom t ex vision och över-
siktsplan. Det är av stor vikt att all planering sker med beaktande av kommunens ekonomiska 
förutsättningar. 
 
 
 
Resultatutjämningsreserv 
 
Om lagens syfte 
Syftet med lagstiftningen är att ge kommuner och landsting möjlighet att under vissa angivna 
förutsättningar reservera medel i en resultatutjämningsreserv för att kunna täcka underskott vid 
ett senare tillfälle. Syftet är således att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att se-
nare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. 
 
Med en resultatutjämningsreserv kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kort-
siktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. Avsikten 
med reserven är således inte att göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om 
en verksamhet eller ekonomin i stort, d v s inte hämma åtgärder som är viktiga ur effektivitets-
synpunkt. Reserven ska inte heller användas för att göra kortsiktiga förändringar av skattesatsen. 
 
Det är frivilligt för kommunerna att införa resultatutjämningsreserv. Om en kommun ska ha en 
resultatutjämningsreserv måste fullmäktige, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning, ange 
hur reserven ska hanteras. Enligt författningskommentarerna bör riktlinjerna om reserveringen 
kopplas till resultatmål och ekonomisk ställning. 
 
Om reservering till RUR enligt lagstiftningen 
 
Reservering till en resultatutjämningsreserv får enligt lagstiftningen göras med högst ett belopp 
som motsvarar den del av årets resultat som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive an-
svarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske istället 
uppgå till 2 procent av ovan nämnda poster. 
 
Lagen ställer därmed upp ett minimikrav för reservering. Förarbetena anger att man därutöver 
lokalt även bör göra en bedömning över vad som är ett rimligt resultatkrav för att t ex klara 
framtida investeringar utan att ta upp nya lån, och väga in andra viktiga faktorer vid bedöm-
ningen av resultatkravet. Exempelvis kan en investeringstung kommun, som redan i utgångsläg-
et har en hög skuldnivå, i sina riktlinjer behöva välja högre procentsatser än lagkravets mini-
mikrav. Detta för att i första hand långsiktigt konsolidera ekonomin och först därefter reservera 
medel i reserven. 
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Enligt propositionen bör riktlinjerna också ange hur stor reserven högst får vara. Ett sådant tak 
kan exempelvis formuleras som en andel av skatteintäkter och generella bidrag. Vidare bör, 
enligt förarbetena, beslut om kommande års reservering fattas i samband med budgetbeslutet. I 
samband med årsredovisningen fastställs den verkliga reserveringen. 
 
Lagstiftningens övergångsbestämmelser möjliggör reservering av överskott upparbetade från 
och med 2010 förutsatt att fullmäktige under 2013 fattar beslut om att tillämpa resultatutjäm-
ningsreserv, att det finns en ingående reserv 2013 och att regelverket i övrigt är uppfyllt. 
 
Om disponering av RUR enligt lagstiftningen 
 
Lagtexten avseende hur reserven får användas reglerar bara att ”medel från en resultatutjäm-
ningsreserv 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.  
 
Riktlinjerna behöver således definiera vad en konjunkturcykel är. SKL rekommenderar en strikt 
definition av detta, genom att använda utvecklingen av det underliggande skatteunderlaget för 
riket i jämförelse med den genomsnittliga utvecklingen de tio senaste åren. Detta blir då rikt-
värde för när lågkonjunktur råder och uttag får göras i reserven. Om utfall/prognos understiger 
genomsnittet får reserven användas för att täcka underskott upp till nivån för normal skatteun-
derlagsutveckling. 
 
Från SKL har hämtats nedanstående tabell, vilken visar att reserven med denna definition skulle 
kunna tagits i anspråk åren 2009-2010 samt 2013-2014. 
 
 2007 2008 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 4,1 3,6 3,2 4,0 4,7 

Differens 1,1 0,7 -3,0 -1,4 0,5 0,3 -0,2 -0,7 0,2 0,8 
 
Enligt propositionen kan en disponering budgeteras om prognosen under budgetarbetet under-
stiger det tioåriga genomsnittet. För att kunna disponera reserven i budgetarbetet måste det fin-
nas reserverade medel som täcker negativa resultat. I budgeten, såväl som i årsredovisningen, 
ska således två kriterier vara uppfyllda: 

1. Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga det genomsnittliga. 
2. Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett 

nollresultat (eller så långt reserven räcker). 
 
SKL betonar att det är lämpligt att spara en del av reserven till kommande år, då man aldrig vet 
hur lång en lågkonjunktur är. Det medför att man mellan åren kan arbeta med olika kombinat-
ioner av åtgärder i verksamheten och disponering av reserven. 
 
Liksom vid reservering av medel ska även disponering av medel i första hand fattas i samband 
med budgetbeslutet. I samband med årsredovisningen fastställs den verkliga disponeringen. 
 
Om övrig lagstiftning kring RUR 
 
I lagen om kommunal redovisning har i samband med ändringarna i kommunallagen införts 
följande nyheter: 

• Obligatoriskt att i förvaltningsberättelsen upprätta en balanskravsutredning. 
• Sedan tidigare har det funnits ett krav på att förvaltningsberättelsen ska innehålla utvär-

dering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Nytt är att detta 
preciseras och att även den ekonomiska ställningen ska utvärderas. 
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• Resultatutjämningsreserven synliggörs inte i resultaträkningen utan i den till bokföring-
en sidoordnade balanskravsutredningen. I balansräkningen specificeras resultatutjäm-
ningsreserven som en delpost till det egna kapitalet. 

 
 
Om förutsättningarna för RUR i Tingsryds kommun 
 
Tidigare har nämnts att befolkningsutveckling, höjda krav, ambitioner och förväntningar på 
verksamheten samt kommunens struktur med flera tätorter och hög andel boende på landsbyg-
den har stor påverkan på kommunens verksamheter och ekonomi. Dessa faktorer bedöms sam-
mantaget ha betydligt större inverkan på kommunens ekonomi än tillfälliga svängningar i kon-
junkturen. Av detta följer också att ett eventuellt införande av en resultatutjämningsreserv i en 
kommun med dessa förutsättningar måste hanteras med stor försiktighet, så att den inte hämmar 
åtgärder som är nödvändiga utifrån andra faktorer än just konjunktursvängningar, t ex effektivi-
seringar och anpassningar utifrån förändringar i demografin.  
 
Det bedöms dock som lämpligt, under förutsättning att hanteringen sker restriktivt, att införa 
möjligheten att utjämna konjunktursvängningar genom en resultatutjämningsreserv. På så sätt 
kan kommunen, under vissa förutsättningar, vid tillfälliga intäktsdämpningar undvika kortsik-
tiga åtgärder i verksamheterna som eventuellt senare måste byggas upp igen.  
 
Tingsryds kommun har f n en positiv soliditet inkl ansvarförbindelse för pensioner (6,8% i au-
gusti 2013). Det innebär att lagens minimikrav säger att överskott överstigande 1% av skattein-
täkter, generella statsbidrag och utjämning får avsättas i reserven för Tingsryds del. Bedöm-
ningen är dock att detta bör anpassas till den resultatnivå som man bedömt som nödvändig uti-
från ett långsiktigt perspektiv för god ekonomisk hushållning, d v s föreslagna 2%. Detta för att 
i första hand konsolidera ekonomin och i andra hand kunna avsätta överskott utöver det för att 
kunna använda vid konjunkturnedgång. 
 
Lagstiftningen möjliggör att som ingående balans i resultatutjämningsreserven 2013 avsätta 
eventuella överskott från åren 2010-2012 förutsatt att regelverket i lagstiftning och fastställda 
riktlinjer är uppfyllda. För Tingsryds del uppgår beräknad möjlig avsättning som ingående ba-
lans 2013 till 5,3 mkr, se bilaga 2. Föreslås att denna avsättning görs. 
 
Som definition för när medel ur reserven får användas föreslås att använda den definition som 
SKL rekommenderar. På vis undviks godtyckliga bedömningar över vad som kan betraktas som 
lågkonjunktur. 
 
Beslut om avsättning och användning bör i första hand fattas i samband med budgetbeslutet, 
medan slutlig avsättning/användning fastställs i samband med årsbokslut. Beslut rörande resul-
tatutjämningsreserven bör alltid fattas av kommunfullmäktige. 
 
Enligt propositionen bör riktlinjerna ange hur stor reserven högst får vara. Föreslås att maxtaket 
för reservens storlek sätts till 5% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, vilket i 
2013 års beräknade intäktsnivå motsvarar ca 32 mkr. 
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Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt bilaga 1 
 
att därmed införa en resultatutjämningsreserv  
 
att fastställa resultatutjämningsreservens ingående balans för 2013 avseende åren 2010-2012 till 
5 314 000 kr 
 
 
 
Tingsryd 2013-10-29 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
 
 
 
 
Bilagor 
1. Förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Tingsryds kommun 
2. Beräkning av ingående balans i resultatutjämningsreserv 
3. RUR i praktiken (SKL 2013) 
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BILAGA 1 
 
RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING  
 
God ekonomisk hushållning 
 
Tingsryds kommun ska vara en kommun med en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi.  
 
Genom att balansera kostnader för dagens verksamheter med behov av investeringar idag och 
för framtiden tas ansvar för den framtida välfärden. Varje generation ska bära kostnaden för den 
service och den själv beslutar om och konsumerar. Nästa generation medborgare i Tingsryds 
kommun ska inte ges sämre förutsättningar för en fungerande välfärd än vad dagens medborgare 
har. 
 
God ekonomisk hushållning i Tingsryds kommun innebär 

• att det över tiden råder balans mellan inkomster och utgifter 
• att den kommunala verksamheten utförs på ett ändamålenligt och kostnadseffektivt sätt 
• att utvecklingen av kommunen och dess verksamheter sker på ett planerat sätt och med 

ett långsiktigt perspektiv 
 
I det finansiella perspektivet lägger vi stor vikt vid att investeringar över tid finansieras med 
egna medel samt att resultatnivån är tillräcklig för att ge goda marginaler i ekonomin, att förmö-
genheten inte ska urholkas samt att genom anpassning av den årliga investeringsnivån även 
möliggöra en minskning av låneskulden.  
 
Viktiga faktorer i verksamhetsperspektivet är att all verksamhet som finansieras av Tingsryds 
kommun ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Detta ställer krav på ständig prioritering, 
effektivisering och förnyelse av verksamheten för att anpassa verksamheten till förändrade för-
utsättningar, t ex vad gäller demografi. De tillgängliga resurserna samt graden av effektivitet 
sätter gränsen för verksamhetens omfattning och kvalitet. 
 
All planering ska ske med god framförhållning och i ett långsiktigt perspektiv. Vi lägger stor 
vikt vid tydlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Detta sker inom ramen för 
kommunens styrmodell och därtill hörande styrande dokument såsom t ex vision och översikts-
plan. All planering ske med beaktande av kommunens ekonomiska förutsättningar.  
 
Följande lånsiktiga finansiella mål ska leda till god ekonomisk hushållning i Tingsryds kommun 
och vara styrande vid beslut om budget och andra ärenden av ekonomisk betydelse: 
 

• Årets resultat ska långsiktigt uppgå till minst 2% av skatteintäkter och utjämning. Re-
sultatet ska aldrig understiga 1%. 

 
• Investeringsnivån ska anpassas till utrymmet för egenfinansiering samt ge utrymme för 

amortering av låneskulden. Det innebär att den årliga investeringsvolymen ska kunna 
finansieras med egna medel och utan upptagande av nya lån.  

 
• Låneskulden ska minska genom planerade årliga amorteringar. 

 
 
Fullmäktige fastställer i samband med budgetbeslutet specifika finansiella mål avseende resul-
tat, investeringsnivå och låneskuld för kommande budgetår inom ramen för de långsiktiga må-
len i dessa riktlinjer. I samband med budgetbeslut fastställs också mål för verksamheten med 
betydelse för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av mål för verksamhet och ekonomi görs 
löpande under året samt i årsbokslut. 
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Resultatutjämningsreserv (RUR) 
 
Allmänt 
 
I Tingsryds kommun tillämpas möjligheten att reservera medel till och disponera medel från 
resultatutjämningsreserv. Syftet med reserven är ge möjlighet att utjämna svängningar i skatte-
underlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna.  
 
Reserven ska användas ansvarsfullt och med stor försiktighet. Den får inte användas för att und-
vika eller skjuta fram långsiktigt nödvändiga beslut om effektivisering eller förändring av verk-
samhet utifrån andra faktorer än just konjunktursvängningar,  t ex anpassningar utifrån föränd-
ringar i demografin.  
 
Avsättning till reserven 
 
Avsättning till reserven får göras med den del av överskott som överstiger 2% av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. 
 
Reserven får uppgå till högst 5% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 
 
Användning ur reserven 
 
Riktvärdet för när det är tillåtet att disponera medel från reserven är när den årliga tillväxten i 
det underliggande skatteunderlaget i riket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de sen-
aste tio åren. 
 
Medel från reserven får användas för att täcka upp till max nivån för en normal skatteunderlags-
tillväxt. 
 
Övrigt 
 
Beslut rörande resultatutjämningsreserven fattas av kommunfullmäktige. Avsättning och an-
vändning av reserven beslutas i första hand i samband med budgetbeslut, medan slutlig avsätt-
ning eller användning fastställs i samband med årsbokslut. 
 
 
 
 
 



BILAGA 2

Beräkning av möjlig reservering i RUR vid 2% 2010 2011 2012
tkr

Skatteintäkter, gen statsbidrag och utjämning 607 469 614 955 620 295

2% av ovan 12 149 12 299 12 406

Årets resultat 18 397 6 741 12 474

avgår realisationsvinster -934 -1 630 -1 556

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 17 463 5 111 10 918

Maximal reservering 5 314 0 0 5 314

Beräkning av möjlig reservering i RUR vid 1% 2010 2011 2012
tkr

Skatteintäkter, gen statsbidrag och utjämning 607 469 614 955 620 295

1% av ovan 6 075 6 150 6 203

Årets resultat 18 397 6 741 12 474

avgår realisationsvinster -934 -1 630 -1 556

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 17 463 5 111 10 918

Maximal reservering 11 388 0 4 715 16 103
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 RUR i praktiken 3 

Förord 
I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett regel-
verk för hur kommuner och landsting ska sköta sin ekonomiska förvalt-
ning. Där beskrivs bland annat att kommuner och landsting ska ha en 
god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och 
verksamhet. Reglerna för det så kallade balanskravet anger hur ekono-
miska underskott ska beräknas och regleras. 

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlig-
het att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv (RUR).1 Denna reserv kan sedan användas för 
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att 
årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att 
tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta 
om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. Det finns alltså 
ett lokalt tolkningsutrymme för hur hanteringen ska utformas. Utöver 
möjligheter att tillämpa RUR omfattar lagändringarna ytterligare några 
områden. 

Med denna skrift vill vi informera om vad det nya regelverket innebär 
och kommentera vissa delar av tillämpningen. Många upplever en osä-
kerhet om hur RUR bör hanteras i praktiken. Vår ambition är inte att 
normera hur regelverket ska tillämpas, utan att ge ett inspel om tillämp-
ningen till våra medlemmar. I våra kommentarer har vi valt att relativt 
strikt följa propositionens intentioner med det nya regelverket. De möj-
ligheter till lokala tillämpningar som kan finnas har inte berörts i så hög 
grad. 

Skriften har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av personer med 
lång tjänstemannaerfarenhet från ekonomistyrningsfrågor i kommuner 
och landsting. Dessa är Stefan Ackerby, Mats Dahlgren, Lennart Hans-
son, Hans Ivarsson, Lars Niklasson, Hans Petersson, Nicholas Prigo-
rowsky, Margareta Smith och Annika Wallenskog. Anders Nilsson och 
Per Sedigh från Sveriges Kommuner och Landsting har fungerat som 
projektansvariga för arbetet. 

Stockholm, den 6 mars 2013 

 

 

Mats Kinnwall 

Avdelningschef 
Avdelningen för ekonomi styrning 
Sveriges Kommuner och Landsting 

  

                                                        
1 Kommunala resultatutjämningsreserver (prop 2011/12:172). 
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Läsanvisning 
Först ges en kort information om det som är nytt i lagstiftningen från 
och med den 1 januari 2013. Därefter följer en sammanfattning av hela 
regelverket om god ekonomisk hushållning. Sedan informerar och reso-
nerar vi om de nya reglerna; framför allt om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning inklusive hantering av resultatutjämningsreserver samt om 
hur en balanskravsutredning kan göras. 

Nyheterna i lagstiftningen 
Det främsta syftet med lagändringarna2 är att kommuner och landsting i 
balanskravutredningen ska få möjligheter att utjämna intäkter över tid 
och därigenom få bättre förutsättningar att möta effekterna av konjunk-
turvariationer. De viktigaste nyheterna från och med 2013 kan samman-
fattas med följande punkter. 

Kommunallagen (1991:900, kap 8) 

• Lagen anger nu att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god eko-
nomisk hushållning. 

• Om vissa angivna förutsättningar är uppfyllda får kommuner och 
landsting i balanskravsutredningen reservera och disponera medel 
till/från en resultatutjämningsreserv (RUR). Om RUR ska användas 
måste riktlinjerna för god ekonomisk hushållning även omfatta han-
teringen av en sådan reserv. 

• Ökad tydlighet att balanskravet avser ett specificerat balanskravsre-
sultat. 

Lagen om kommunal redovisning (1997:614, kap 4 och 5)  

• Obligatoriskt att i förvaltningsberättelsen upprätta en balanskravs-
utredning. 

• Sedan tidigare har det funnits ett krav på att förvaltningsberättelsen 
ska innehålla utvärdering av om målen för en god ekonomisk hus-
hållning har uppnåtts. Nytt är att detta preciseras och att även den 
ekonomiska ställningen ska utvärderas i förvaltningsberättelsen. 

• RUR synliggörs inte i resultaträkningen utan i den till bokföringen 
sidordnade balanskravsutredningen. I balansräkningen specificeras 
RUR som en delpost till det egna kapitalet. 

Gammalt och nytt om god ekonomisk hushållning 
Det har sedan lång tid funnits regler med innebörden att kommuner och 
landsting ska hushålla med sina resurser och sträva efter att få ut så 
mycket som möjligt av varje satsad krona. Lagstiftningen har över tiden 
haft varierande utformning. Ett par milstolpar under senare tid är ba-
lanskravet och kraven om god ekonomisk hushållning. Lagen om kom-

                                                        
2 Se bilaga 2 respektive 3. 8 kap kommunallagen finns i sin helhet i bilaga 1. 
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munal redovisning infördes år 1998, liksom balanskravet i kommunalla-
gen.3 Balanskravet började gälla år 2000. Lagstiftningen om god ekono-
misk hushållning förtydligades år 2005.4 

Hela regelverket och tillämpningen av det har med tiden blivit relativt 
komplicerat. För att förstå och tillämpa reglerna behöver man utöver 
lagarna läsa ett flertal utredningar och propositioner. Vissa regler är de-
taljerade och precisa, medan andra innehåller få detaljregleringar vilket 
ger kommuner och landsting viss frihet för lokala tillämpningar. 

För att få en helhetsbild av det nu gällande regelverket gör vi här en kort-
fattad sammanfattning av strukturen och de centrala beståndsdelarna i 
regelverket som gäller från och med år 2013. För mer detaljerad inform-
ation måste man ta del av lagtexter och dess förarbeten och kommenta-
rer.5 

Principen om god ekonomisk hushållning och balanskravet 

”Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer.” Så uttrycks denna grundläggande princip i 8 kap 1 § kommu-
nallagen. I samma paragraf anges att fullmäktige ska besluta om riktlin-
jer för god ekonomisk hushållning. 

Riktlinjerna bör behandlas som ett separat beslutsärende. Det kan också 
samordnas med budgetbeslutet men då bör riktlinjerna explicit framgå 
på ett tydligt sätt. Eftersom riktlinjerna handlar om långsiktighet bör 
man sträva efter en bred politisk förankring. 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare 
och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv 
överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala 
för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett posi-
tivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av in-
flation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsätt-
ningen för nivåerna på exempelvis ekonomsikt resultat, skuldsättning 
och förmögenhet ska beslutas lokalt av varje kommun och landsting. 

Balanskravet innebär att intäkterna varje år måste balansera kostnader-
na. Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år. 

Finansiella mål  

Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting i samband med 
budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisning och i del-
årsbokslut. Revisorerna ska skriftligen göra en bedömning om resultaten 
i årsbokslut och delårsrapport är förenliga med beslutade finansiella 
mål. 

                                                        
3 Den kommunala redovisningen (prop 1996/97:52) samt Vissa kommunalekonomiska 

frågor (prop 1999/2000:115). 
4 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (prop 2003/04:105). 
5 Se även Hushållning i lagens namn, SKL 2005, www.skl.se. Klicka på Ämnen, Eko-

nomi, God ekonomisk hushållning 
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Mål och riktlinjer för verksamheten 

Lagen innefattar även krav på att resurserna i verksamheten används till 
rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Därför ska även för 
verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god eko-
nomisk hushållning. Även här får de enskilda kommunerna och lands-
tingen själva välja hur dessa ska formuleras. Förvaltningsberättelsen ska 
innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts och 
följts. 

Balanskravsutredning  

I årsredovisningens förvaltningsberättelse ska en balanskravsutredning 
upprättas. Av denna utredning ska det framgå vilka justeringar av årets 
resultat som gjorts för att räkna fram dels ”Årets resultat efter balans-
kravsjusteringar”, dels ”Årets balanskravsresultat”. Av denna utredning 
eller av förvaltningsberättelsen bör en analys av både ”Årets balanskravs 
resultat” och ”Balanskravsresultat att reglera” göras. I prop 2011/12:172 
finns ett exempel på hur en balanskravsutredning kan ställas upp. Kom-
muner och landsting har rådighet att själva avgöra hur denna analys slut-
ligen ska utformas och det kan förekomma andra poster än de som finns 
med i detta exempel. Även i budgeten bör en balanskravsutredning göras. 

När man har balanskravsunderskott 

Om en kommun eller ett landsting i sin årsredovisning konstaterar ett 
balanskravsunderskott för året stadgar regelverket att underskottet ska 
regleras senast efter tre år. Ett underskott som till exempel uppstår för år 
2013 ska således vara reglerat senast år 2016. Fullmäktige ska anta en 
åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. Beslut om en åtgärdsplan bör 
fattas snarast efter det att ett negativt resultat konstaterats. 

Det är emellertid viktigt att sätta in åtgärder så fort som möjligt så att 
inte tid går förlorad i onödan. Enligt prop 2003/04:105 bör det åtmin-
stone översiktligt i delårsrapporten framgå vilka åtgärder som krävs för 
att uppnå balanskravet. 

Synnerliga skäl att inte reglera underskott 

Balanskravsresultatet räknas fram i en till resultaträkningen sidordnad 
balanskravsutredning. Där görs justeringar av ett antal angivna kostna-
der och intäkter (vissa realisationsvinster och -förluster, orealiserade 
förluster i värdepapper, återföring av orealiserade förluster i värdepap-
per). I förekommande fall ska även RUR hanteras i denna utredning. Det 
kan också förekomma att en kommun eller ett landsting väljer att redo-
visa andra poster i denna utredning. 

Enligt tidigare antagen lagstiftning kan det även finnas synnerliga skäl 
som gör att man inte behöver reglera ett underskott.6 I förarbetena till 
lagreglerna ges ett antal exempel på företeelser som kan vara av sådan 
karaktär. 

                                                        
6 8 kap 5 b § kommunallagen: ”Fullmäktige får besluta att en reglering av ett 
negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.” 
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• Den finansiella ställningen är så stark att det kan vara försvarbart att 
under en tid gå med ett planerat underskott. 

• Omstruktureringskostnader av engångskaraktär i samband med 
större strukturförändringar av verksamheten som på sikt leder till ett 
effektivare resursutnyttjande. 

• Man har öronmärkt tidigare överskott för att användas till avgränsade 
och tillfälliga kostnadsökningar eller intäktsminskningar. 

• Andra skäl som kan försvaras med ett mycket väl motiverat resone-
mang om god ekonomisk hushållning. 

• Det är tillåtet att budgetera med ett underskott för årets resultat i re-
sultaträkningen om man kan hänvisa till synnerliga skäl.  

I de fall då det finns sådana poster kan det bli aktuellt att även lägga in 
dessa i en balanskravsutredning. Är företeelsen mer av bedömningska-
raktär, till exempel om man anser sig ha en mycket stark finansiell ställ-
ning, kan det passa bättre att skriva om detta i den verbala analysen i 
anslutning till balanskravsutredningen. 

Resultatutjämningsreserver 

Från och med 2013 blir det möjligt att reservera till eller disponera me-
del från en resultatutjämningsreserv. Om man vill tillämpa denna möj-
lighet ska man besluta om hur hanteringen av denna reserv ska gå till. 
Denna hantering ska framgå av riktlinjerna för god ekonomisk hushåll-
ning för kommunen eller landstinget. 

Laglighetsprövning 

Beslut om god ekonomisk hushållning kan i princip inte prövas av dom-
stol. En laglighetsprövning kan endast ske om det organ som har fattat 
beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot 
lag eller annan författning. Domstol kan också pröva om beslutet till-
kommit i laga ordning. 

Lokala riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Lagen 

En nyhet (8 kap 1 § kommunallagen) är att ”Fullmäktige ska besluta om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landsting-
et.” Om kommunen eller landstinget har en resultatutjämningsreserv ska 
riktlinjerna även omfatta hanteringen av den. 

Sedan tidigare anges (8 kap 5 §) i samband med vad en budget ska inne-
hålla följande: ”För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall an-
ges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushåll-
ning.” 

Enligt förarbetena är det angeläget att de nya riktlinjerna i 8 kap 1 § slår 
fast principer och avser det strategiska, mer långsiktiga perspektivet, 
dvs. längre än det budgetperspektiv på ett år eller den plan för tre år som 
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behandlas i 4 §. Riktlinjerna bör även innehålla en uttolkning av vad god 
ekonomisk hushållning betyder för kommunen respektive landstinget 
och hur de mer konkret kan uppnås. Vidare kan de långsiktiga målen för 
god ekonomisk hushållning beskrivas. Dessa kan sedan vara utgångs-
punkt för de mål och riktlinjer för verksamheten som avses i 8 kap 5 §. 

Fullmäktiges lokala riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Kommentarer: Kommuner och landsting har sedan tidigare mål och 
riktlinjer för sin verksamhet och finansiella mål för sin ekonomi i enlig-
het med 5 §. De nya reglerna om riktlinjer ger kommuner och landsting 
anledning att anlägga ett mer långsiktigt perspektiv på sin ekonomiska 
styrning. Eftersom det redan finns mål och riktlinjer med bäring på god 
ekonomisk hushållning ter det sig naturligt att kommuner och landsting 
har dessa som utgångspunkt vid formulering av riktlinjerna i enlighet 
med 1 §. Frågor som kommuner och landsting kan ställa sig när man ska 
formulera sig kring god ekonomisk hushållning kan exempelvis vara 
dessa: 

1. Hur ser de demografiska förutsättningarna och andra omvärldsfak-
torer ut framöver? 

2. Hur påverkar det kostnader och intäkter? 

3. Hur ser den finansiella ställningen ut? Ska den förbättras eller kan 
den ligga på nuvarande nivå? 

4. Vilka resultatnivåer behövs för att nå den önskade finansiella ställ-
ningen? 

5. Vad får ovan angivna nivåer för konsekvenser för omfattning och 
finansiering av investeringar? 

6. Hur kan RUR användas i den långsiktiga planeringen? 

I praxis ser dessa beskrivningar ut på många olika sätt. Men de finansi-
ella målen innehåller ofta ambitionsnivåer för några av följande storhet-
er. En nyhet är att dessa beskrivningar också bör ha ett långsiktigt per-
spektiv. 

• Årets resultat  

• Nivå för eget kapital eller soliditet 

• Självfinansieringsnivå för nya investeringar 

• Nivå för skattesats 

• Krav på förvaltningar och företag 

Om kommunen eller landstinget väljer att använda sig av RUR ska rikt-
linjerna för god ekonomisk hushållning även innehålla: 

• Hantering av RUR 

Därtill kommer frågeställningar kring mål och riktlinjer för verksamhet-
en som är av betydelse för god ekonomisk hushållning (denna fråga be-
handlas inte i den här rapporten). 
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Resultatutjämningsreserv (RUR) – allmänt 

Lagens syfte med RUR 

Syftet med lagstiftningen är att ge kommuner och landsting möjlighet att 
under vissa angivna förutsättningar reservera medel i RUR för att kunna 
täcka underskott vid ett senare tillfälle. Syftet med RUR är således att 
kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa 
omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen 
är svag. RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteun-
derlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verk-
samheterna. Finansutskottet poängterar att det är statens ansvar att 
sköta stabiliseringspolitiken.7 
 
Med RUR kan kommunen eller landstinget vid en tillfällig intäktsdämp-
ning undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt 
senare måste byggas upp igen. Avsikten med RUR är således inte att 
göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om en verk-
samhet eller ekonomin i stort, dvs inte hämma åtgärder som är viktiga ur 
effektivitetssynpunkt. RUR ska inte heller användas för att göra kortsik-
tiga förändringar av skattesatsen.  
 
Om en kommun eller ett landsting ska ha en RUR måste fullmäktige, i 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning, ange hur reserven ska han-
teras. Förutom de minimiregler som ska vara uppfyllda för att få göra en 
reservering ges inte någon närmare precisering i lagen. Enligt författ-
ningskommentarerna bör riktlinjerna om reserveringen kopplas till re-
sultatmål och ekonomisk ställning. 

Lokalt syfte med RUR 

Kommentarer: Om kommunen eller landstinget har behov av att speci-
ficera sitt generella syfte med RUR utöver vad lagstiftningen anger kan 
det anges under denna rubrik. Ett sätt att beskriva detta kan vara att 
reserverna ska kunna användas i en balanskravsutredning när en svag 
utveckling av skatteunderlaget gör att man redovisar ett negativt resultat 
efter balanskravsjusteringar.  
 
Nedan följer några frågor som kommunen eller landstinget inledningsvis 
kan ställa sig när man ska formulera sina riktlinjer för hanteringen av 
RUR. 
 
1. Ser vi några fördelar med att använda RUR i vår ekonomistyrning? 

2. Har vi någon anledning att sätta upp högre krav än de angivna mini-
nivåerna för när reserveringar till RUR ska tillåtas? 

3. I vilka situationer får disponeringar från RUR göras? 

4. I vilka situationer får disponeringar från RUR inte göras? 

                                                        
7 Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU15. 
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Lokala riktlinjer för reservering till RUR 

Lagen (8 kap 3 d §, andra stycket kommunallagen) 

Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett be-
lopp 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 kommu-
nalekonomisk utjämning. Om kommunen eller landstinget har ett nega-
tivt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, 
ska gränsen för när avsättningen får ske i stället uppgå till 2 procent av 
summan av de ovan nämnda posterna. 

Lagen ställer alltså upp ett minimikrav för reservering. Förarbetena 
anger att man därutöver lokalt även bör göra en bedömning över vad 
som är ett rimligt resultatkrav för att till exempel klara framtida reinve-
steringar utan att ta upp nya lån, och väga in andra viktiga faktorer vid 
bedömningen av resultatkravet. 

Lokal tillämpning 

Kommentarer: Här bör man beskriva under vilka förutsättningar man 
avser att göra reserveringar till RUR. Man kan strikt följa lagstiftningens 
miniminivåer, (enprocents- respektive tvåprocentsregeln), men det kan 
också vara så att man utifrån sina finansiella mål kommer fram till att 
man sätter upp högre gränsvärden. Exempelvis kan en investeringstung 
kommun, som redan i utgångsläget har en hög skuldnivå, i sina riktlinjer 
behöva välja högre procentsatser än lagkravets minimikrav. Detta för att 
i första hand långsiktigt konsolidera ekonomin och först därefter reser-
vera medel till RUR. 

Enligt propositionen bör riktlinjerna också ange hur stor reserven högst 
får vara. Ett sådant tak kan exempelvis formuleras som en andel av skat-
teintäkter och generella bidrag. 

Vidare bör, enligt förarbetena, beslut om kommande års reservering fatt-
tas i samband med budgetbeslutet. I samband med årsredovisningen 
fastställs den verkliga reserveringen. 

Lokala riktlinjer för disponering av RUR 

Lagen (8 kap 3 d §, tredje stycket kommunallagen) 

”Medel från en resultatutjämningsreserv 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.  

Analogt med reservering fastställs disponering av medlen i årsredovis-
ningen. 

Beslut om att använda medel från RUR i samband med budget och års-
redovisning kommer endast att kunna underkastas en begränsad laglig-
hetsprövning. 
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Lokal tillämpning 

Kommentarer: Här blir det aktuellt att beskriva när kommunen eller 
landstinget kan tillåta sig att disponera tidigare reserverade medel. I 
praktiken är det svårt att definiera hur en konjunkturcykel ser ut (både 
på förhand och i efterhand), hur omfattande den är och att slå fast hur 
en utjämning av konjunkturen ska gå till. 

Ett sätt att mera strikt definiera detta kan vara att tillämpa proposition-
ens exempel, dvs att gå direkt på utvecklingen av det underliggande skat-
teunderlaget. Enligt förarbetena kan en prognos av det årliga underlig-
gande skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga ut-
vecklingen de senaste tio åren, användas som riktvärde för när uttag ska 
få göras ur RUR. Om prognosen understiger genomsnittet får reserven 
användas. Enligt propositionen bör en disponering budgeteras om pro-
gnosen under budgetarbetet understiger det tioåriga genomsnittet (och 
om man har för avsikt att disponera RUR). Av nedanstående tabell 
framgår vilka år som RUR – enligt dessa kriterier – skulle kunna tas i 
anspråk, dvs när differensen är negativ. 

Tabell 1. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt ge-
nomsnitt samt årlig. Förändring i procent per år. Baseras på SKLs 
prognos från 2013-02-15. 

 2007 2008 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. 

En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka negativa resul-
tat, dvs så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma 
upp till noll. Detta gäller såväl i budgeten som i årsredovisningen. Två 
kriterier ska alltså vara uppfyllda: 1) förändringen av årets underlig-
gande skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga och 2) balans-
kravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå 
upp till ett nollresultat (eller så långt som reserven räcker). 

Eftersom man aldrig vet hur lång en lågkonjunktur blir kan det i vissa 
fall vara lämpligt att spara en del av reserven till kommande år. På så 
sätt kan man mellan åren arbeta med olika kombinationer av åtgärder i 
verksamheten och disponering av RUR. En sådan lokal regel kan vara att 
x till y procent av reserven får tas i anspråk det första året, resten näst-
kommande år. 
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Budget och tillämpning av RUR under löpande år 
Enligt författningskommentarerna bör besluten om att reservera till re-
spektive använda medel från RUR i första hand fattas i samband med 
besluten om budgeten. Några närmare riktlinjer för hur tillämpningen 
ska gå till ges inte av lag eller förarbeten. 

För en budget är de formella kraven inte specificerade på samma detalje-
ringsnivå som för en årsredovisning. Det är dock rimligt att även i bud-
geten presentera en ”balanskravsutredning” som på ett tydligt sätt anger 
de justeringsposter som utifrån budgetförutsättningarna är aktuella, 
liksom de olika summeringsnivåerna. På så sätt blir det lätt att löpande 
följa utvecklingen. 

Löpande uppföljning och delårsbokslut 

I samband med behandling av delårsbokslut och bokslutsprognoser kan 
man behöva fatta beslut om en omprövning av reservering respektive 
disponering. Om det krävs åtgärder i verksamheterna kan dessa eventu-
ellt vägas av mot att disponera RUR – under förutsättning att skatteun-
derlagsprognosen och det prognostiserade resultatet tillåter det. Om 
man väljer att använda sig av RUR löpande under året, eller om man 
endast fattar beslut om RUR i samband med årsbudget och årsredovis-
ning, beror på hur man i övrigt arbetar med sin interna ekonomistyr-
ning. 

Nedan följer ett skissartat exempel över hur den löpande hanteringen 
kan gå till. Förutsättningarna är att det finns en ingående RUR på 80 
och att det initialt finns en negativ differens mellan skatteunderlagets 
tioåriga genomsnitt och den senaste prognosen för år 2014 (som i tabell 
1). Även årets resultat är negativt. Det enda som händer över den här 
tiden är att skatteunderlagsprognosen ändras. Mellan november 2013 
och juni 2014 sker en försämring, därefter förbättras skatteunderlags-
prognosen påtagligt och i bokslutsprognosen överstiger den det tioåriga 
genomsnittet. I exemplet har i riktlinjerna för god ekonomisk hushåll-
ning beslutats att högst 80 procent av RUR får användas första året, där-
för uppgår ”medel från RUR” till 64 i juni 2014. 
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Tabell 2. Exempel på tillämpning av RUR under löpande år 

Beslut Ramar 
2014 

Budget 
2014 

Delårsbok-
slut 2014 

Bokslut 
2014 

Tidpunkt Juni 
2013 

Nov 
2013 

Juni 
2014 

Mars 
2015 

Förändring av skatteunderlags-
prognosen 1 

0 –50 80 

Är "RUR-villkoret" uppfyllt? 2 Ja Ja Ja Nej 

Årets resultat efter balanskravs-
justeringar 

–100 –50 –100 –5 

Beslut om åtgärder i verksam-
heten 3 

50 15  

Medel från RUR 50 50 64 0 

Årets balanskravsresultat 0 0 –21 –5 

1. Jämfört med senaste prognos, med start i juni 2013. 

2. Dvs om räkenskapsårets skatteunderlagsprognos understiger det tioåriga genom-

snittet. 

3. De beslutade åtgärderna i verksamheten i samband med rambeslut och delårsbok-

slut får fullt genomslag i budget respektive bokslut. 

Exemplet visar hur man aktivt kan använda sig av RUR för att på så sätt 
mildra konsekvenserna för verksamheten. Om det sedan visar sig att 
skatteunderlaget utvecklas bättre än förväntat minskar behovet av att 
använda RUR. I det här fallet får RUR inte användas över huvud taget i 
bokslutet eftersom bokslutsprognosen överstiger det tioåriga genomsnit-
tet. Balanskravsresultat blir därmed negativt, trots att det finns medel i 
RUR. 

Ett alternativt exempel, med avseende på bokslutet, är att skatteunder-
lagsprognosen i bokslutet ligger kvar på samma nivå som i juni 2014. Det 
betyder att ”Årets resultat efter balanskravsjusteringar” blir –85, och att 
64 kan disponeras från RUR. För kommande år återstår 16 i RUR. 

Årsredovisning och förvaltningsberättelse med 
balanskravsutredning 
I förvaltningsberättelsen ska, enligt lagen om kommunal redovisning, en utvär-
dering göras om de mål och riktlinjer som avses i 8 kap 5 § kommunallagen 
uppnåtts och följts. Även den ekonomiska ställningen ska utvärderas. Dessutom 
blir det obligatoriskt att sammanställa en så kallad balanskravsutredning som 
definierar ”Årets resultat efter balanskravsjusteringar” och i förekommande fall 
redovisar förändringen av RUR. Av denna balanskravsutredning ska ”Årets 
balanskravsresultat” framgå. Nedan visas ett tillämpat exempel på hur en sådan 
redovisning kan ställas upp. 
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Exemplet bygger i hög grad på den uppställning som redovisas i prop 
2011/12:172. 

 Exempel 1 

Årets resultat +100

samtliga realisationsvinster –10

vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet +4

vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet +3

orealiserade förluster i värdepapper +1

återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar +98

medel till resultatutjämningsreserv –28

medel från resultatutjämningsreserv 0

Årets balanskravsresultat +70

1. I exemplet antas att kommunen har ett negativt eget kapital inklusive hela pens-

ionsåtagandet så att 2-procentsregeln blir tillämplig, vilket här motsvarar 70 mkr. 

Kommunen väljer att reservera det maximala beloppet. 

Av förvaltningsberättelsen ska det även framgå om kommunen/lands-
tinget har kvar negativa balanskravsresultat att reglera från tidigare år. 
Några exempel på hur detta ska sammanställas finns inte i proposition-
en. Om vi fortsätter med påbörjat exempel och antar att det finns ett 
oreglerat balanskravsunderskott på 50 mkr kan en balanskravsutredning 
kompletteras med ytterligare rader under årets balanskravsresultat. 

Balanskravsresultat från tidigare år –50

Summa +20

Balanskravsresultat att reglera 0

 

Finns det inget underskott från tidigare att reglera behövs inte dessa 
tilläggsrader. Det bör i så fall räcka med att skriva att man inte har något 
balanskravsunderskott. 

Hur en balanskravsutredning ställs upp och analyseras, och hur analysen 
av mål och riktlinjer utformas, måste dock anpassas efter de lokala för-
utsättningarna. I praktiken kommer det att uppstå en mängd olika före-
teelser beroende av hur utfallet blir, men också beroende på hur den 
lokala ekonomistyrningen är utformad. Det finns dock ett par relativt 
vanliga företeelser som kan vara intressant att lyfta fram. Dessa behand-
las inte i lag eller förarbeten. 

1. Det förekommer att kommuner/landsting under tidigare år i sina 
balanskravsutredningar gjort öronmärkningar av överskott till sär-
skilt avgränsade ändamål, till exempel till en så kallad pensionsreserv. 
Om man vill fortsätta med en sådan öronmärkning, eller disponera 
medel från en sådan öronmärkning; var i en balanskravsutredning är 
det lämpligt att placera en sådan post? Vi gör tolkningen att det kan 
vara lämpligt att placera en sådan post mellan ”Årets resultat efter ba-
lanskravsjusteringar” och ”Årets balanskravsresultat”.  
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En alternativ placering kan vara under ”Årets resultat efter balans-
kravsjusteringar”. En nackdel med detta alternativ kan vara att man 
då måste lägga in ytterligare en nivå i balanskravsutredningen. Alltför 
många nivåer kan leda till att pedagogiken runt denna uträkning för-
svåras. Vi gör tolkningen att det knappast är förenligt med lagstifta-
rens intentioner att placera en sådan post så att den påverkar ”Årets 
resultat efter balanskravsjusteringar”. Detta resultat är reglerat i la-
gen om kommunal redovisning (4 kap 3 a §), vilket innebär att upp-
ställningen kan betraktas som relativt strikt reglerad. 

2. Det finns vissa möjligheter att hänvisa till så kallade synnerliga skäl 
för att inte reglera balanskravsunderskott. Frågan är hur sådant ska 
redovisas i dessa sammanhang. För något år sedan sänktes den så 
kallade Rips-räntan i pensionsskuldsberäkningarna och en relativt 
stor engångskostnad uppkom i resultaträkningen. Den allmänna upp-
fattningen var att denna post var ett synnerligt skäl som kunde avräk-
nas i en balanskravsutredning. Hur bör en sådan post hanteras i den 
nu mer reglerade balanskravsutredningen? Liknande argument som i 
exempel 1 kan användas. Vi lutar mot alternativet att en sådan post 
också bör läggas på samma nivå som RUR m m. Ett alternativ kan 
vara att lägga en sådan post under ”Årets balanskravsresultat”. Det 
blir då aktuellt att lägga upp ytterligare en nivå vilket kan upplevas 
som negativt utifrån ett pedagogiskt perspektiv.  

Om man väljer dessa alternativ kan en balanskravsutredning som 
innehåller många delposter få följande uppställning. 

Exempel på en balanskravsutredning  

Årets resultat +100

samtliga realisationsvinster –10

vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet +4

vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet +3

orealiserade förluster i värdepapper +1

återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar +98

medel till resultatutjämningsreserv –28

medel från resultatutjämningsreserv 0

medel till pensionsreserv –5

synnerliga skäl (t.ex. ändrad RIPS-ränta) +5

Årets balanskravsresultat +70

Balanskravsunderskott från tidigare år –50

Summa +20

Balanskravsresultat att reglera 0

 

Den externa redovisningen 

Enligt Finansutskottet bör motiven till bokslutspolitik, genom redovis-
ningsmässigt tveksamma avsättningar för att reservera medel för fram-
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tida kostnader, minska till följd av möjligheterna att använda RUR. 
Tveksam tillämpning av redovisningsprinciper äventyrar enligt utskottet 
redovisningens trovärdighet.8 

Enligt ändringen i lagen om kommunal redovisning (5 kap 2 §) ska en 
resultatutjämningsreserv redovisas som en delpost under det egna kapi-
talet i balansräkningen. Eftersom reserven enbart är en delpost ska inte 
förändringar av reserven redovisas över resultaträkningen. 

Uppställningen av ”Eget kapital” i balansräkningen ska från och med år 
2013 ha följande utseende. 

A. Eget kapital 

I. Årets resultat 

II. Resultatutjämningsreserv 

III. Övrigt eget kapital 

 

Ikraftträdande och tillämpning under 2013 
I bokslut för år 2012 är det inte möjligt att göra något med avseende på 
RUR.  

Under år 2013 finns det även en möjlighet att reservera överskott uppar-
betade från och med räkenskapsåret 20109. Om en kommun eller ett 
landsting vill reservera medel upparbetade 2010–2012, ska en ingående 
balans beräknas och beslutas av fullmäktige under räkenskapsåret 2013. 
Därefter är det inte möjligt att retroaktivt reservera medel. Vid beräk-
ning av reserveringen för 2010–2012 är det samma regelverk som gäller 
som för år 2013 och framåt. Det innebär att varje år ska betraktas var för 
sig. 

Det är möjligt att använda reserverade medel från åren 2010–2012 re-
dan under 2013. Det förutsätter dock att man fattat beslut om att till-
lämpa RUR, att det finns en ingående reserv år 2013 och att regelverket i 
övrigt är uppfyllt. 

  

                                                        
8 Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU15. 
9 Övergångsbestämmelse: De nya bestämmelserna i 8 kap 3 d § tillämpas dock från och 

med räkenskapsåret 2010, om fullmäktige under räkenskapsåret 2013 beslutar att till en 

resultatutjämningsreserv göra en reservering för tidigare räkenskapsår. 
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Bilaga 1 | Kommunallagen, kapitel 8 
8 kap. Ekonomisk förvaltning 

Mål för den ekonomiska förvaltningen 

1 § Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer.  

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
kommunen eller landstinget.  

Om kommunen eller landstinget har en sådan resultatutjämningsreserv 
som avses i 3 d §, ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den. Lag 
(2012:800).  

Medelsförvaltningen 

2 § Kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant 
sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.  

3 § Fullmäktige skall meddela närmare föreskrifter om medelsförvalt-
ningen.  

3 a § Fullmäktige skall meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen 
av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I föreskrifterna skall det 
anges hur medlen skall förvaltas. Därvid skall tillåten risk vid placering 
av medlen fastställas. Vidare skall det anges hur uppföljning och kontroll 
av förvaltningen skall ske.  

Föreskrifterna skall omprövas så snart det finns skäl för det. Lag 
(1998:70).  

3 b § Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttig-
heter som de tillhandahåller.  

För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga 
att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. 
Lag (1998:70).  

3 c § Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar 
mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller 
landstinget tillhandahåller (självkostnaden). Lag (1998:70).  

Resultatutjämningsreserver 

3 d § Kommuner och landsting får reservera medel till en resultatutjäm-
ningsreserv under de förutsättningar som anges i andra stycket.  

Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel, med högst ett belopp som motsvarar 
det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets re-
sultat efter balanskravsjusteringar enligt 4 kap. 3 a § lagen (1997:614) 
om kommunal 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 landstinget 
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har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensions-
förpliktelser.  

Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel. Lag (2012:800).  

Budgetens innehåll 

4 § Kommuner och landsting ska varje år upprätta en budget för nästa 
kalenderår (budgetår).  

Budgeten för en gemensam nämnd upprättas av den kommun eller det 
landsting som har tillsatt nämnden. Budgeten ska upprättas efter sam-
råd med de övriga samverkande kommunerna och landstingen.  

Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.  

Undantag från tredje stycket får göras 
1. i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i 
anspråk enligt 3 d § tredje stycket, eller 
2. om det finns synnerliga skäl. Lag (2012:800).  

5 § Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin 
under budgetåret. I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av 
planen skall det vidare framgå hur verksamheten skall finansieras och 
hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.  

För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för 
en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella 
mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.  

Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre 
år. Budgetåret skall därvid alltid vara periodens första år. Planen skall 
innehålla sådana finansiella mål som anges i andra stycket. Lag 
(2004:775).  

Reglering av balanskravsresultat 

5 a § Om balanskravsresultatet enligt 4 kap. 3 a § lagen (1997:614) om 
kommunal redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det 
regleras under de närmast följande tre åren.  

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.  

Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det 
år då det negativa balanskravsresultatet uppkom. Lag (2012:800).  

5 b § Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravs-
resultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl. Lag (2012:800).  

Budgetprocessen 

6 § Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads 
utgång.  

Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i no-
vember månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång före-
slå skattesatsen för den kommunalskatt eller landstingsskatt som ingår i 
den preliminära inkomstskatten under det följande året.  

7 § Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast skall lämna in sina 
särskilda budgetförslag till styrelsen.  

8 § Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång.  
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De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten 
fastställas av nyvalda fullmäktige.  

9 § Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före no-
vember månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen 
och, i förekommande fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 
kap. begravningslagen (1990:1144) inom denna tid.  

Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Full-
mäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som 
har bestämts tidigare, om det finns skäl till det. Lag (1999:308).  

10 § Styrelsens förslag till budget skall hållas tillgängligt för allmänheten 
från och med kungörandet av det sammanträde med fullmäktige då bud-
geten skall fastställas.  

Den plats där förslaget hålls tillgängligt skall anges i kungörelsen.  

11 § I lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och 
annan menighets utdebitering av skatt, m.m. finns föreskrifter om skyl-
dighet för styrelsen att underrätta vissa myndigheter om skattesatsen 
och om avgiftssatsen för begravningsavgiften. Lag (1999:308).  

Utgiftsbeslut under budgetåret 

12 § Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår, skall 
beslutet innefatta också anvisning om hur utgiften skall finansieras.  

Förbud mot pantsättning 

13 § Kommuner och landsting får inte upplåta panträtt i sin egendom till 
säkerhet för en fordran.  

Vid förvärv av egendom får de dock överta betalningsansvaret för lån 
som tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i egendomen.  

Räkenskapsföring och redovisning 

14 § Styrelsen och övriga nämnder skall fortlöpande föra räkenskaper 
över de medel som de förvaltar.  

Närmare bestämmelser om kommuners och landstings bokföring finns i 
lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Lag (1997:615).  

15 § Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast till styrelsen skall 
redovisa sin medelsförvaltning under föregående budgetår.  

16 § När styrelsen har fått övriga nämnders redovisningar, skall den 
upprätta en årsredovisning.  

Närmare bestämmelser om årsredovisningen finns i lagen (1997:614) om 
kommunal redovisning. Lag (1997:615).  

17 § Årsredovisningen skall lämnas över till fullmäktige och revisorerna 
snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisning-
en avser. Lag (1999:621).  

18 § Årsredovisningen skall godkännas av fullmäktige. Det bör inte ske 
innan fullmäktige enligt 5 kap. 25 a § beslutat om ansvarsfrihet skall 
beviljas eller vägras. Lag (1999:621).  

19 § Årsredovisningen skall hållas tillgänglig för allmänheten från och 
med kungörandet av det sammanträde med fullmäktige då årsredovis-
ningen skall godkännas.  
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Den plats där årsredovisningen hålls tillgänglig skall anges i kungörel-
sen. Lag (1997:615).  

20 § Fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om års-
redovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige. Lag (1997:615).  

20 a § Minst en delårsrapport som skall upprättas i enlighet med be-
stämmelserna i 9 kap. 1 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning 
skall behandlas av fullmäktige. Lag (2004:775).  

Särskilt om kommunalförbund 

21 § Föreskrifterna i 6 och 8 §§ gäller inte kommunalförbund.  

Förbundsmedlemmarna får meddela föreskrifter i förbundsordningen 
om de frågor som avses i 20 §. Lag (1997:826).  

22 § I kommunalförbund med förbundsdirektion skall det sammanträde 
vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. En kungörelse om samman-
trädet skall utfärdas i enlighet med vad som anges i förbundsordningen. 
Lag (1997:826).  

23 § Om ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en skuld, 
är förbundsmedlemmarna skyldiga att fylla bristen. Varje medlem skall 
skjuta till så stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i 
skulden efter de grunder som anges i förbundsordningen. Lag 
(1997:826). 

  



 RUR i praktiken 22 

Bilaga 2 | Ändringar i kommunallagen 
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Bilaga 3 | Ändringar i lagen om kommunal  
redovisning 

 
  



 RUR i praktiken 26 

 
  



 RUR i praktiken 27 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

 
 

Post: 118 82 Stockholm 
Besök: Hornsgatan 20 
Telefon: 08-452 70 00 

www.skl.se 

 

 

Resultatutjämningsreserv 
Balanskravsutredning 

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlig-
het att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsre-
serv (RUR). Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen 
för att jämna ut intäkter över en konjunkturcykel.  

RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker 
göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Hanteringen ska 
framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige 
ska besluta om.  

Utöver möjligheter att tillämpa RUR tar rapporten upp andra lagänd-
ringar med bäring på god ekonomisk hushållning. 
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