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RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH 
RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Marks kommun 

Marks kommuns verksamhet (inklusive sådan verksamhet som bedrivs 

genom andra juridiska personer) ska bedrivas på ett ändamålsenligt 
och effektivt sätt. Verksamheten ska vara långsiktigt hållbar ur ett 

ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Det innebär att dagens 
behov ska tillgodoses utan att begränsa kommande generationers 
möjligheter till utveckling. 

God ekonomisk hushållning i Marks kommun innebär: 
• Positiva ekonomiska resultat med en nivå som bidrar till 

självfinansiering av investeringar och med inbyggd 

motståndskraft till förändringar i omvärlden 

• Investeringar i kommunkoncernen sker på ett ansvarsfullt sätt 

• Skattebetalarnas pengar förvaltas väl 

• Effektivt resursutnyttjande där tjänster till individ och samhälle 

utförs med en hög nöjdhet till en rimlig kostnad 

• God förvaltning av kommunens egendom 

• God anpassning efter förändrade förutsättningar på kort och 

lång sikt. 

 

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR) i Marks kommun 

Avsättning  

Marks kommuns resultatutjämningsreserv (RUR) är avsedd att 

utjämna normala svängningar i intäkterna över konjunktur-cyklerna. 

Avsättning ska ske i sådan omfattning att kommunen tror sig klara en 

normal konjunkturnedgång utan att detta påverkar verksamheten 

kortsiktigt. Möjligheten till avsättning av överskott från räkenskapsåret 

2010-2012 med resultat överstigande 1 procent av skatteintäkter och 

utjämning, efter balanskravsjusteringar, ska utnyttjas. En ingående 

balans för RUR beräknas och beslutas av kommunfullmäktige efter det 

att bokslutet för 2012 fastställts. 

En planerad avsättning kan beslutas i budgeten för det kommande året 

med samma förutsättningar som ovan. Det är dock först när resultatet 

för året är klart som den slutliga avsättningen kan avgöras. 



 
   

  

Disposition 

RUR får användas för att reglera underskott i bokslutet när en 

lågkonjunktur inträffat under året vilket medfört vikande skatteintäkter 

till följd av en konjunkturförsvagning. RUR får inte användas för att 

täcka ett underskott som uppkommit av andra skäl, t ex att 

nämnderna inte hållit tilldelad budget.   

Vid fastställande av budget för det kommande året får RUR disponeras 

om skatteintäkterna viker till följd av en konjunktur-nedgång. Uttaget 

får högst vara så stort att kommunen når sin genomsnittliga utveckling 

av skatteintäkter och utjämning under de senaste 10 åren.  Åtgärder 

måste vidtas för att anpassa verksamheternas kostnader om 

förändringarna bedöms vara mer än ett år.   

Reservens storlek 

I samband med budgetarbetet vägs konjunkturläget in. I budget-

beslutet tar kommunfullmäktige ställning till om en reservering till 

resultatutjämningsreserven ska ske eller om reserven ska tas i 

anspråk. 

Reserven ska lägst uppgå till 1,5 procent av skatteintäkter och 

utjämning och maximalt uppgå till 5 procent av skatteintäkter och 

utjämning. 1 procent av skatteintäkter och utjämning motsvarar 2013 

drygt 16 mnkr.  

 


