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Kommunal redovisningslag, Kommun-Bas 98
I början av juni antog riksdagen propositionen Den kommunala redovisningen
1996/97:52 (SFS 1997:614). Innebörden av beslutet är att åttonde kapitlet i
kommunallagen ändras så att det ekonomiska balanskravet förtydligas
jämfört med tidigare regler. Dessa nya regler börjar att gälla fr.o.m. år 2000.
Riksdagen beslutade även om en ny redovisningslag (KRL) för kommuner,
landsting och kommunalförbund. KRL börjar att gälla den 1 januari 1998 och
reglerar frågor om löpande bokföring, årsredovisning m.m. Vi har bl.a. i tidigare cirkulär (1996:177, 1997:101) informerat om innebörden av den nya lagstiftningen.
Under maj och juni anordnade Kommunförbundet fem konferenser angående de nya lagregleringarna. I november planerar vi att anordna ytterligare
in informationsdag i Stockholm. Inbjudan med program kommer att skickas
ut i slutet av september.
Kommun-Bas 98
För drygt två år sedan presenterade Kommunförbundet en ny kommunal
normalkontoplan, Kommun-Bas 95. Kontoplanen har på kort tid fått stor
spridning. Kontoplanens definitioner används också av SCB i insamlandet av
kommunernas bokslutsstatistik i det s.k. räkenskapssammandraget. I
Kommun-Bas 98 har vi nu anpassat kontoplanen så att den överensstämmer
med den nya kommunala redovisningslagen.
KRL ställer inga krav på val av eller innehåll i en kontoplan. I praktiken kan
det vara praktiskt att anpassa den kontoplan man använder efter den
struktur som lagstiftningen anger. Detta kan dock göras på flera olika sätt,
kontoplanens kontoklassindelningar är viktiga och centrala delar. Men olika
detaljer kan även hanteras med annan kodning i ett redovisningssystem,
försystem, rapportgeneratorer och manuella rutiner. Med K-Bas 98 har vi valt
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att visa på en kontoplan som i kontoklassindelningarna har en långtgående
anpassning till KRL.
Den största nyheten jämfört med K-Bas 95 är att likviditetsordningen är omvänd för kontoklasserna 1 och 2. Vidare införs en ny kontogrupp för det nya
skuldbegreppet avsättningar, en ny redovisningsmetod för pensionsåtagandet samt att kontogruppen för avskrivningar flyttas från kontogrupp 8 till
kontogrupp 7. För övrigt har ambitionen varit att göra så få förändringar som
möjligt. De förändringar som dock gjorts är mer av redaktionell art.
Via ett kopplingsschema, som bifogas detta cirkulär, visas vilka förändringar
som gjorts i K-Bas 98 jämfört med K-Bas 95. I detta kopplingsschema visas
också ett exempel på hur K-Bas 95 med relativt få justeringar kan anpassas
till KRL. Detta exempel kallar vi K-Bas 95R (reviderad) i bilagan. Till de
kommuner som redan använder K-Bas 95 vill vi framhålla att den även fortsättningsvis kan fungera utmärkt både för den löpande redovisningen och i
samband med räkenskapssammandraget.
Vi har i dagarna blivit klara med manus till den omarbetade kontoplanen. I
månadsskiftet september/oktober räknar vi med att Kommun-Bas 98 ska
finnas tillgänglig hos Kommentus Förlag AB. Många kommuner står i begrepp att byta kontoplan vid årsskiftet. För att underlätta detta arbete skickar
vi via detta cirkulär ut ett sammandrag av K-Bas 98 med kopplingsschema
till både K-Bas 95 och K-Bas 95R. För de kommuner som anser att sammandraget inte räcker och inte kan vänta till den tryckta kontoplanen är klar
finns möjligheten att beställa en kopia på vårt korrekturmanus. Tag i så fall
kontakt med Karina Hafdell tel. 08 - 772 4255.
Att byta kontoplan och förändra sina redovisningssystem är förknippat med
stora resursinsatser. Med våra överarbetningar av kontoplanen vill vi skapa
förutsättningar för kommuner att kunna välja den kontoplan som passar bäst
för den egna kommunen, samt skapa förutsättningar att själv kunna välja
lämplig tidpunkt för en anpassning av redovisningssystemen till den nya
redovisningslagen.
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Anders Nilsson tel.
08 - 772 4235 och Lars Svedin tel. 08 - 772 4271.
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