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Inledning 

Kommunallagen (2017:725) medger tillskapande av en resultatutjämningsreserv. I korthet 

innebär detta att intäkter kan utjämnas över en konjunkturcykel utan brott mot 

kommunallagens balanskrav. 

En resultatutjämningsreserv möjliggör viss dynamik för fullmäktige att parera och 

motverka konjunkturella svängningar. Om stabila och starka resultat redovisats under en 

konjunkturcykel ska ett tillfälligt svagare resultat alltså kunna accepteras. Lagens strikta 

formulering kring ett årligt balanskrav ska inte hindra en kommun som uppfyller alla 

kriterier för god ekonomisk hushållning att utföra sitt uppdrag effektivt. För hanteringen 

krävs dock att fullmäktige beslutat om ett regelverk för när och hur medel får tillföras och 

användas från resultatutjämningsreserven. 

Genom beslut i fullmäktige kan överskott tillföras en resultatutjämningsreserv för att 

användas under senare period med svag konjunktur. Resultatutjämningsreserven är 

sidoordnad bokföringen och utgör varken en skuld i balansräkningen eller en 

kostnad/intäkt i det redovisade resultatet, det är en markering av tidigare års 

resultatöverskott inom ramen för det egna kapitalet i balansräkningen. En 

resultatutjämningsreserv kan därför liknas vid en mekanism som stöder resonemanget att 

god ekonomisk hushållning ska utvärderas över en längre tidsperiod än det enskilda året. 

Med ett sådant resonemang blir ett långsiktigt stabilt överskott viktigare än det enskilda 

årets resultat som kan variera kraftigt upp eller ned till följd av många olika orsaker. 

Syfte 

Syfte med resultatutjämningsreserven är att göra det möjligt att skapa en reserv under 

goda tider för att senare kunna använda den när underskott uppstår till följd av en 

lågkonjunktur. Reserven är till för att utjämna normala svängningar i ekonomin över en 

konjunkturcykel för att därigenom skapa större stabilitet i verksamheten 

Reservering till RUR 

Reservering kan göras år då resultatet så medger enligt kommunallagen, kapitel 11, §14. 

Reservering till resultatutjämningsreserven får ske med maximalt den del av årets resultat, 

efter balanskravsutredning, som överstiger en procent av summan av skatteintäkter samt 

generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen har ett 



 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-11-07 § 127 

SORSELE KOMMUN | 5 

negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, får det 

resultat som överstiger 2 procent avsättas. 

Disponering av RUR 

Resultatutjämningsreserven får användas för att täcka underskott som uppstår på grund 

av lågkonjunktur eller andra stora förändringar i kommunens ekonomiska förutsättningar. 

Planerad användning av resultatutjämningsreserven får göras om utvecklingen av det 

årliga skatteunderlaget för riket understiger skatteunderlagets utveckling i genomsnitt de 

senaste 10 åren. 

Resultatutjämningsreserven får användas i de fall balanskravsresultatet är negativt och 

maximalt för att uppnå ett nollresultat. Resultatutjämningsreserven får inte bli negativ. 

Resultatutjämningsreserven kan disponeras i samband med bokslut för att täcka 

oplanerade underskott. 

Resultatutjämningsreserven får inte användas för sänkning av utdebitering/skattesatsen. 

Beslut om planerad användning av resultatutjämningsreserven fattas i samband med 

fastställande av budget. I årsredovisningen fastställs den slutliga användningen. 

Resultatutjämningsreservens storlek får högst vara 10 % av skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning. 

Eftersom man aldrig vet hur lång en lågkonjunktur blir kan det 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 disponeringen av RUR. 

Beloppet som får disponeras årligen av RUR får maximalt uppgå till 2,5 % av skatter och 

bidrag. 
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