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1. Bakgrund

Resultatutjämningsreserven i Strömsunds kommun är avsedd att ut-
jämna normala svängningar i intäkter över konjunkturcykler, med syfte 
att täcka sviktande skatteunderlag vid befarad eller konstaterad kon-
junkturnedgång. 

Det ska vara överskott under år med god utveckling av skatteintäkter 
samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning och/ 
eller särskilda överskott i verksamheten som reserveras för resultatut-
jämning. Syftet med utjämningen är att åstadkomma en stabil verksam-
het över en konjunkturcykel. 

Omvänt ska inte disposition ske ur reserven för att täcka ett underskott 
som uppkommit av andra skäl, till exempel om nämnderna inte hållit 
sina budgetar. Disposition får inte heller ske för att täcka ett underskott 
som uppkommit till följd av underlåtenhet att anpassa verksamheten 
till förändringar av de långsiktiga skatteintäkterna eller förändringar i 
verksamhetens demografiska målgrupper. Åtgärder måste vidtas för att 
anpassa kostnader då förändringarna bedöms vara mer än ett år. Dis-
position får inte heller utnyttjas för att sänka kommunens utdebitering. 

Bedömning av om det är ett år med hög- eller lågkonjunktur görs ge-
nom att jämföra skatteunderlagsutvecklingen för det aktuella året med 
det genomsnittliga utfallet för de senaste 10 åren. Är prognosen/utfallet 
för året under genomsnittet är det lågkonjunktur. Om värdet för året är 
det är högre är det högkonjunktur. 
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2. Riktlinjer 

 
Resultatutjämningsreserven i Strömsunds kommun ska hanteras enligt 
nedanstående riktlinjer: 

 
• Resultatutjämningsreserven utgör en del av kommunens egna kapi-

tal. 

• Reservering till resultatutjämningsreserven får göras om kommu-
nens finansiella mål är uppnådda med ett maximalt belopp som 
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den 
del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger två 
procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. 

• Ett tak fastställs för hur stort belopp som sammanlagt får finnas i 
reserven vid utgången av varje redovisningsår. Maximalt 6 procent 
av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekono-
misk utjämning får avsättas till resultatutjämningsreserven. Det 
motsvarar cirka 45 mkr för Strömsunds kommun i 2012 års nivå. 

• Beslut om att använda medel från resultatutjämningsreserven ska 
fattas i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget, men 
kan vid behov revideras i samband med bokslut.  

• I budgetbeslutet för kommande års budget är ianspråktagande av 
resultatutjämningsreserven maximerad till 2 procent av skatteintäk-
ter samt generella statsbidrag och utjämningsbidrag (dock ej mer än 
vad som är reserverat). Det motsvarar cirka 14 mkr för Strömsunds 
kommun i 2012 års nivå. 
 

3. Ansvarsfördelning 
 

Kommunfullmäktige fattar beslut om förändring av resultatutjäm-
ningsreserv. Beslutet ska fattas som ett eget och tydligt beslut (aktivt). 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om för-
ändring av kommunens resultatutjämningsreserv. Kommunlednings-
förvaltningen/ekonomi ska bistå kommunstyrelsen i sitt arbete med att 
analysera kommunens ekonomi.  
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