
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Riktlinjer för 
resultatutjämningsreserv -RUR 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 
Riktlinjer för 
resultatutjämningsreserv -RUR 

Riktlinje 2017-11-27 Kommunfullmäktige 



1 
 

1. Resultatutjämningsreserv - RUR 
Riksdagen beslutade den 28 november 2012 om att komplettera lagstiftningen om God 
Ekonomisk hushållning. Den förändrade lagstiftningen gav nya möjligheter att utifrån 
reglerna om balanskravet öppna upp för möjligheten att utjämna intäkter över tid 
genom en resultatutjämningsreserv (Prop. 2011/12:172). Det medförde att det från 
och med 2013 finns en möjlighet för kommuner att inrätta en resultatutjämningsreserv- 
RUR. Syftet med RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, 
under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är 
svag.  Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av RUR samt fastställer lokala 
riktlinjer för hanteringen av den.  
 
 

2. Reservering till RUR 
Enligt kommunallagen 8 kap samt Kalix kommuns lokala tillämpning får reservering till 
resultatutjämningsreserven göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av 
antingen den del av årets resultat, efter balanskravsjusteringar, som överstiger 1 
procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomiska 
utjämning. Om Kalix kommun har ett negativt eget kapital, inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske 
istället uppgå till 2 procent av de ovan nämnda intäktsposterna. 
 
Kalix kommuns lokala tillämpning medger att avsättningen till 
resultatutjämningsreserven maximalt får uppgå till 4 % av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
 
Beslut om att reservera medel till RUR bör preliminärt fattas i samband med 
budgetarbetet. Då det kan vara svårt att bedöma hur hårt en konjunkturcykel påverkar 
skatteunderlagets utveckling är det först i samband med årsredovisningen som den 
slutgiltiga avsättningen fastställs. Kommunstyrelsen lämnar då förslag till 
kommunfullmäktige avseende storleken på avsättningen.  
 

 
3. Disposition från RUR 

Enligt 8 kap 3 § i kommunallagen stipuleras att medel från resultatutjämningsreserven 
får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. I första hand ska 
resultatutjämningsreserven användas för att reglera underskott i bokslutet som 
uppkommit till följd av att skatteunderlaget utvecklats ogynnsamt.  
 
Kalix kommuns lokala tillämpning innebär att uttag ur reserven får göras när 
förändringen av årets underliggande skatteunderlag understiger utvecklingen av 
skatteunderlagets genomsnitt för de senaste 10 åren.  
 
En ytterligare förutsättning är att balanskravsresultatet är negativt och reserven får då 
användas för att nå upp till ett nollresultat. Dock får maximalt högst 70 procent av 
reserven nyttjas vid ett enskilt år.   
 
Beslut om att disponera medel från RUR bör preliminärt fattas i samband med 
budgetarbetet. Då det kan vara svårt att bedöma hur hårt en konjunkturcykel påverkar 
skatteunderlagets utveckling är det först i samband med årsredovisningen som det 
slutgiltiga uttaget fastställs. Kommunstyrelsen lämnar då förslag till kommunfullmäktige 
avseende storleken på dispositionen.   
 
 


