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 Diarienummer 
   KS 0284/13 
 
§ 77 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 
 
Allmänna utskottets förslag:  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. En resultatutjämningsreserv införs för att kunna utjämna skatteintäkter över tiden. 
 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

för hanteringen av resultatutjämningsreserven. 
 
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för investeringar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ekonomienheten får i uppdrag att ta fram riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

för hanteringen av resultatutjämningsreserven. 
 
2. Ekonomienheten får i uppdrag att ta fram riktlinjer för investeringar. 
 
 
Sammanfattning  
 
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 resultatutjämningsreserv. Det främsta 
syftet med lagändringarna är att kommuner och landsting i balanskravutredningen ska få 
möjligheter att utjämna intäkter över tid och därigenom få bättre förutsättningar att möta 
effekterna av konjunkturvariationer. De viktigaste nyheterna från och med 2013 kan 
sammanfattas med följande punkter. 
 
Kommunallagen 
 
• Lagen anger nu att fullmäktige skall besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
• Om vissa angivna förutsättningar är uppfyllda får kommuner och landsting i 

balanskravsutredningen reservera och disponera medel till/från en 
resultatutjämningsreserv (RUR). Om RUR ska användas måste riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning även omfatta hanteringen av en sådan reserv. 

• Ökad tydlighet att balanskravet avser ett specificerat balanskravsresultat. 
 
Lagen om kommunal redovisning 
 
• Obligatoriskt att i förvaltningsberättelsen upprätta en balanskravsutredning. 
• I förvaltningsberättelsen skall målen för en god ekonomisk hushållning och den 

ekonomiska ställningen utvärderas. 
 
Forts s 5
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 Diarienummer 
   KS 0284/13 
 
§ 77 forts 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 
 
• RUR synliggörs inte i resultaträkningen utan i den till bokföringen sidordnade 

balanskravsutredningen. I balansräkningen specificeras RUR som en delpost till det egna 
kapitalet. 

 
Avsikten med RUR är inte att göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om 
verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga inte hämma åtgärder som är viktiga ur 
effektivitetssynpunkt. Med RUR kan kommunen eller landstinget vid en tillfällig 
intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt måste 
byggas upp igen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut 
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 78 
 
Budgetramar 2014 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till nettoramar för budgetår 2014 anslås 994 573 tkr.  

Nettoramarna fördelas enligt budgetberedningens förslag. 
 
2. Till investeringsramar för budgetår 2014 anslås 23 350 tkr.  

Investeringsramarna fördelas enligt budgetberedningens förslag. 
 
 
Sammanfattning 
 
Budgetberedningen har lämnat förslag till budgetramar för budgetåret 2014. Enligt 
kommunens beslutade budgetprocess skall nämndernas budgetramar för följande år tas av 
kommunfullmäktige senast i juni. De här föreslagna budgetramarna följer den tidigare 
beslutade ekonomiska långtidsplanen (ELP 2014-2015) utan ramökningar. Skatteunderlaget 
utvecklas svagt under 2013 och 2014, vilket ger låga intäktsökningar. Samtidigt har 
kostnaderna ökat kraftigt under 2011 och 2012. Detta gör att budgetberedningens förslag 
innebär oförändrade budgetramar jämfört med ELP 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut 17 maj 2013 
Justerade ramar    
Budgetramar  
Investeringsramar  
Resultatbudget  
Jämförelser med standardkostnad 
Nämndernas protokoll  
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-05-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

7 

 Diarienummer 
   KS 0245/09 
 
§ 79 
 
Kommunens eventuella roll och deltagande i konsortium för gemensam 
omlastningsterminal 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Kalkylen ska presenteras på kommunstyrelsen. 

  
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun medverkar i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta. 
 
2. Kommunchefen får i uppdrag att utse tjänsteman som ska vara kommunens representant i 

arbetet.  
 

 
Sammanfattning  
 
Den 6 maj 2013 hölls ett möte med representanter för skogsnäringen i Gävle om gemensam 
omlastningsterminal där kommunstyrelsens presidium samt tjänstemän från kommunen 
deltog.  
 
Vid mötet bestämdes att en översiktlig kalkyl på beräknade kostnader och investerings-
volymer ska tas fram. Skogsbolagen jobbar nu med att ta fram kalkylen och den beräknas att 
vara klar till kommunstyrelsen den 30 maj 2013. 
 
Det är en principiell fråga om kommunen ska delta i arbetet med omlastningsterminal eller 
inte. Om kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska medverka i fortsatt arbete för terminal 
bör en tjänsteman utses som kommunens representant. 
 
Det finns en rädsla bland de andra skogsbolagen att Trätåg inte kommer att vilja vara med i en 
stor gemensam terminal när nu Kläppaterminalen kommer att komma till stånd. Kommunen 
försöker att hitta en lösning som gör att man kan få med Trätåg när/om den gemensamma 
terminalen kommer till stånd. 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Kommunen tar på sig en ledande roll i det fortsatta arbetet med 
omlastningsterminal på Bränta. 
 
 
Forts s 8
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 Diarienummer 
   KS 0245/09 
 
§ 79 forts 
 
Kommunens eventuella roll och deltagande i konsortium för gemensam 
omlastningsterminal 
 
Leif Hansen (SRD): Kommunen medverkar i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på 
Bränta. 
 
Roland Bäckman (S):  
1. Kalkylen ska presenteras vid kommunstyrelsens möte den 30 maj 2013. 
 
2. Kommunchefen får i uppdrag att utse kommunens representant i arbetet.  
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins respektive Leif Hansens 
yrkanden och finner att allmänna utskottet bifaller Leif Hansens yrkande. 
 
Omröstnings begärs. 
 
Allmänna utskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Leif Hansens yrkande och Nej-röst för bifall till Lars Molins yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 4 Ja-röster mot 1 Nej-röst beslutar allmänna utskottet att bifall Leif Hansens yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sina egna yrkanden och finner att 
allmänna utskottet bifaller dessa. 
 
Reservation  
 
Lars Molin (M) reserverar sig mot punkt ett i allmänna utskottets förslag till 
kommunstyrelsen till förmån för eget yrkande. 
 
 
Omröstningsprotokoll 
 

§ 79 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Bäckman (S) X   
Yvonne Oscarsson (V) X   
Leif Hansen (SRD) X   
Lars Molin (M)  X  
Helena Brink (C) X   
Summa: 4 1 0 
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