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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
disponering av RUR 
Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs 
genom andra juridiska personer. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” inkluderar såväl det 
finansiella perspektivet som verksamhetsperspektivet. 
  
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv 
ska bära kostnaderna för den service som konsumeras. Det innebär att ingen generation ska behöva 
betala för det som en tidigare generation förbrukat.  
 
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva 
sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en 
god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, 
resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.  
 
Med målet från Vision 2030, att kommunen ska ha en stabil ekonomi att lämna över till nästa 
generation, menas att kommunen ska ta hänsyn till långsiktiga effekter av besluten och säkerställa att 
Bjuvs kommun upprätthåller framtida förutsättningar för en ekonomi i balans. Till exempel kan det 
innebära att investeringar som minskar framtida driftskostnader prioriteras. Men även att hänsyn tas i 
besluten till långsiktiga kostnadseffekter som har sin grund i analyser av kommunens verksamheter, 
samt att kommunen planerar för en långsiktig balans avseende investeringsutrymme och belåning. För 
verksamheterna innebär det att planera för budgetföljsamhet och kontroll över ekonomi och 
verksamhet. 

Bjuvs kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
• Bjuvs kommun skall ha en ekonomi i balans. Kommunens budget ska innehålla finansiella 

mål och mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.  
• Bjuvs Vision 2030 är utgångspunkt för målarbetet och uppföljning av mål och nyckeltal. 
• Kommunens ekonomiska resultat skall vara positivt och sett över tiden lägst uppgå till två 

procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
• Nämnder och kommunstyrelse ska ha god budgetföljsamhet i sin verksamhet. Vid befarad 

negativ budgetavvikelse ska kommunstyrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för 
hur budgetföljsamhet ska uppnås. 

• Långsiktigt ska kommunens investeringar i den skattefinansierade verksamheten 
självfinansieras, vilket innebär att kommunens låneskuld avseende den skattefinansierade 
verksamheten inte ska öka. 

• Vatten- och avloppsverksamheten samt renhållningsverksamheten ska till 100 procent 
finansieras via avgifter från brukarna. 

• Mål för verksamheten fastställs årligen i samband med kommunfullmäktiges beslut om 
budget och flerårsplan. 

• Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att 
kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och 
resultatet av dessa.  

• Utdelning från kommunala bolag ska vara ekonomiskt hållbara över tid och får inte 
äventyra bolagets finansiella ställning. 

• Avsättning av överskott till RUR (resultatutjämningsreserv) och ianspråktagande och 
överskott från RUR ska kunna göras för att utjämna budgetavvikelser av tillfällig karaktär i 
enlighet med kommunallagen 11 kap 14 §. 

 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 
Enligt kommunallagen 11 kap 5 § ska fullmäktige besluta om en budget och ange mål och riktlinjer 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, riktlinjerna ska även omfatta finansiella mål som 
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är av betydelse för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Enligt 11 kap 1 § gäller att ”Kommuner 
och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som 
bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen och landsting. Om kommunen har en sådan resultatutjämningsreserv som 
avses i 14 §, ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.” 

Syftet med RUR 
Syftet med RUR är att ge kommuner och landsting möjlighet att under vissa förutsättningar reservera 
vinstmedel för att kunna täcka framtida underskott, det vill säga att kunna utjämna resultatet över 
konjunkturcyklerna och därmed skapa större kontinuitet i de av kommunen bedrivna verksamheterna.  

Kriterier för RUR 
Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets 
resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som enligt 11 kap. 10 § lagen 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning överstiger 

1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning, eller 

2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning, om kommunen eller regionen har ett negativt eget kapital, inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Lag (2019:835). 

 

SKR rekommenderar kommunerna att anlägga ett långsiktigt perspektiv på begreppet ”god ekonomisk 
hushållning” när riktlinjerna för RUR utformas, här följer några frågor som SKR anser att kommunen 
bör ställa sig när man ska formulera sig runt god ekonomisk hushållning: 

1. Hur ser de demografiska förutsättningarna och andra omvärldsfaktorer ut framöver? 
2. Hur påverkar det kostnader och intäkter? 
3. Hur ser den finansiella ställningen ut? Ska den förbättras eller kan den ligga på motsvarande 

nivå? 
4. Vilka resultatnivåer behövs för att nå den önskade finansiella ställningen? 
5. Vad får ovan angivna nivåer för konsekvenser för omfattning och finansiering av 

investeringar? 
6. Hur kan RUR användas i den långsiktiga planeringen? 

Lokala riktlinjer för RUR 
Tillsammans med tvingande regler enligt kommunallagen gäller följande riktlinjer för tillämpning av 
RUR i Bjuvs kommun: 
 

• Avsättningar till resultatutjämningsreserven får göras tills avsatt totalt belopp motsvarar 
högst 10 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. 

• Beslut om att disponera medel ur resultatutjämningsreserven kan fattas antingen i 
samband med att budgeten beslutas eller i samband med att årsredovisningen 
upprättas. Oavsett tidpunkten för beslut om att disponera resultatutjämningsreserven, 
krävs det att det vid tidpunkten för beslut om att disponera resultatutjämningsreserven, 
finns avsättningar att disponera motsvarande det belopp beslutet avser. 

• Beslut om att disponera resultatutjämningsreserven får fattas då kommunen antingen 
beräknas ha ett skatteunderlag som understiger det 10-åriga genomsnittet eller enstaka 
år då händelser av engångskaraktär beräknas påverka eller påverkar resultatet. Beslut 
om att disponera resultatutjämningsreserven får även fattas då åtgärder vidtagits för att 
uppnå en budget i balans, men då åtgärderna inte beräknas få full effekt under det 
verksamhetsår som beslutet avser. 

• Om beslut tagits om disponering av resultatutjämningsreserven redan i samband med att 
budgeten beslutats, får beslutet omprövas i samband med att prognoser för det aktuella 
räkenskapsåret upprättas och/eller i samband med att årsbokslutet upprättas.  


