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§ 125 Dnr 2013KS403 Dpl 003 
 
Riktlinjer för ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv 
Antagande 
 
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att 
under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjäm-
ningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter 
över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravju-
steringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting 
som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska fram-
gå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta 
om. 
 
Resultatutjämningsreserverna gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera 
en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka under-
skott som uppstår till följd av lågkonjunktur. 
 
En möjlighet införs även att reservera överskott upparbetade fr. o m räkenskaps-
året 2010. 
 
Östhammars kommun avser att utnyttja den nya lagstiftningen som medger infö-
rande av kommunal resultatutjämningsreserv.  
 
Ett förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resul-
tatutjämningsreserven för Östhammars kommun har tagits fram. 
 
Ekonomichef Claes Wester föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2013-10-29 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsre-
serv antas 
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Reservering av överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret 2010 tillåts i Öst-
hammars kommun 
 
Resultatutjämningsreservens ingående balans för 2010-2012 fastställs till 
329 000 kronor i enlighet med beslutad riktlinje för god ekonomisk hushållning 
och hantering av resultatutjämningsreserv. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsre-
serv antas. 
 
Reservering av överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret 2010 tillåts i Öst-
hammars kommun. 
 
Resultatutjämningsreservens ingående balans för 2010-2012 fastställs till 
329 000 kronor i enlighet med beslutad riktlinje för god ekonomisk hushållning 
och hantering av resultatutjämningsreserv. 
_____ 
 
Yrkande 
 
Jacob Spangenberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjäm-
ningsreserv antas. (Bilaga 4). 
 
Reservering av överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret 2010 tillåts i 
Östhammars kommun. 
 
Resultatutjämningsreservens ingående balans för 2010-2012 fastställs till 
329 000 kronor i enlighet med beslutad riktlinje för god ekonomisk hushåll-
ning och hantering av resultatutjämningsreserv. 
_____ 
 
 
 
















