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Riktlinjer för hantering av markeringar och resultatutjäm-
ningsreserv i Timrå kommun 

 
Fastställd av kommunfullmäktige 2017-11-27 §171 
 
Gemensamt för markeringar och resultatutjämningsreserv 
 
Timrå kommun strävar efter en stark ekonomi och en god soliditet. Kommunfull-
mäktige skall ha möjlighet både att göra markeringar för att möta tillfälliga framtida 
kostnadsökningar för specifika ändamål och att reservera medel till en resultatut-
jämningsreserv för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. 
 
Reservering till markering och resultatutjämningsreserv får göras med sammanlagt 
högst det belopp som är möjligt att reservera enligt kommunallagen 8 kap 3 d §. 
 
Att en markering är gjord innebär inte att motsvarande belopp pengar (likviditet) 
har reserverats för genomförandet eller satts av på något särskilt konto. Det medför 
att kostnaden som uppstår när markeringen ska tas i anspråk innebär en påfrestning 
på likviditeten. Därför är det särskilt viktigt att vid ianspråktagande av markeringar 
göra en avstämning mot den indikator för kommunens finansiella mål/god ekono-
misk hushållning som rör likviditet.  
 
Markeringar 
Syftet med markeringarna är att medvetet och tydligt markera delar av överskott i 
bokslut för att möta tillfälliga framtida kostnadsökningar för specifika ändamål. 
Vid ianspråktagande av markeringar ska påverkan på likviditeten beaktas. 
Fullmäktige fattar beslut om belopp och ändamål för nya markeringar.  
Kommunstyrelsen fattar beslut om disponering/ianspråktagande av markering 
inom det specificerade ändamålet för respektive markering. 
 
Resultatutjämningsreserv 
Syftet med resultatutjämningsreserven är att utjämna intäkter över en konjunk-
turcykel.  
Resultatutjämningsreserven får högst uppgå maximalt 8% av skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag. 
Kommunfullmäktige fattar beslut om belopp för nya reserveringar till resul-
tatutjämningsreserven.  
Kommunen ska ha en långsiktig och hållbar planering och inte nyttja resultatutjäm-
ningsreserven till att ligga på för låg skattenivå eller för hög kostnadsnivå än vad 
som är långsiktigt hållbart 
För att utjämna intäkter över en konjunkturcykel får medel ur resultatutjäm-
ningsreserven disponeras. Som riktmärke kan användas två kriterier: 
1. Om den prognostiserade underliggande skatteunderlagsutvecklingen för riket 

nästkommande år understiger den genomsnittliga utvecklingen av skatteun-
derlaget för de senaste 10 åren. 
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2. Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp 

till ett nollresultat(eller så långt som reserven räcker). 
 
 
 
Hela reserven bör inte ianspråktas under 1 år. 
Kommunfullmäktige fattar beslut om att budgetera ett underskott som finansieras 
med disponering av resultatutjämningsreserven. 
Kommunfullmäktige fattar beslut om disponering av resultatutjämningsreserven 
under löpande år som finansiering av verksamheten på grund av hastigt försämrade 
intäkter.  
Kommunfullmäktige fattar beslut om disponering och verklig reservation av RUR i 
samband med bokslut och årsredovisning. 
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