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Förändring av räkenskapssammandraget 1998
Bakgrund
Kommunerna lämnar årligen in bokslutsstatistik till Statistiska centralbyrån
(SCB). Utformningen av det s.k. Räkenskapssammandraget (RS) har varit
föremål för en statlig utredning, Statens uppgiftsinsamling från kommuner och
landsting (SOU 1996:179). Svenska Kommunförbundet framförde bl.a. i sitt
remissvar att en revidering av verksamhetsindelningen är nödvändig men att
den inte bör införas förrän 1999, för att ge kommunerna tid att anpassa sina
redovisningssystem. Vi har också framfört att en ordentlig översyn av RS
måste göras i syfte att minimera antalet uppgifter som samlas in från
kommunerna.

SCB:s uppdrag till nytt räkenskapssammandrag
SCB genomför nu på regeringens uppdrag en översyn av RS. Förändringarna
ska träda i kraft redan 1998. I uppdraget ingår att införa en delvis ny verksamhetsindelning samt att pröva om det går att samordna uppgiftsinsamlingen i RS med Skolverkets och Socialstyrelsens insamling av ekonomiska
uppgifter. Det senare syftar till att få en både heltäckande och konsistent statistik av samtliga verksamheter i kommunerna.
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Som bilaga till detta cirkulär bifogas den s.k. verksamhetsindelning som SCB
avser att använda i Räkenskapssammandraget för verksamhetsåret 1998. Indelningen finns även presenterad i Svenska Kommunförbundets skrift,
Kommun-Bas 98 (se cirkulär 1997:138). Bilagan är ett utdrag från denna
skrift.

Förändringar i verksamhetsindelningen
I RS efterfrågas olika kostnads- och intäktsslag (definierade i Kommun-Bas
95 och Kommun-Bas 98) fördelade på en mängd olika kommunala
verksamheter (verksamhetsindelning). Ambitionen är att de olika
verksamheterna ska definieras på ett enhetligt sätt så att statistiken blir så
jämförbar som möjligt.
Jämfört med tidigare års RS är det inom verksamhetsblocken - Vård och Omsorg- och - Pedagogisk verksamhet- som revideringar gjorts. Inom Vård och
Omsorg, där den största förändringen skett, har anpassningar gjorts efter den
nya struktur för socialtjänststatistik som gäller från och med 1998.
Inom utbildningsområdet har de delverksamheter som tidigare ingått i den
särskilda skolkostnadsenkäten inarbetats i RS.
Senare i höst kommer SCB och Socialstyrelsen att anordna särskilda informationsdagar om den förändrade verksamhetsindelningen och RS 1998. Separat
kallelse kommer inom kort.
RS för verksamhetsåret 1997 kommer i stort att vara oförändrat jämfört med
RS 1996.

Ökad användning av bokslutsstatistiken
Användningen av ekonomiska uppgifter från kommunernas bokslut har ökat
under de senaste åren. Uppgifter från RS används av:
• kommunerna som jämför den egna ekonomin med andra kommuners
ekonomi för att finna uppslag till effektiviseringar i verksamheten.
• Kommunförbundet i sin intressebevakning gentemot staten.
• Nationalräkenskaperna (NR) för att beskriva kommunernas ekonomi
(BNP, finansiellt sparande etc) vilket ligger till grund för regeringens ekonomiska politik gentemot den kommunala sektorn. EU använder sedan
NR:s uppgifter bl.a. för att fastställa Sveriges avgift till EU.
• statliga myndigheter för deras uppföljning av kommunal verksamhet.
• den parlamentariska utredning som ser över kostnadsutjämningen i det
nya statsbidragssystemet.
• Inrikesdepartementet för att bedöma enskilda kommuners ekonomi.
I samtliga fall används RS eftersom detta är den enda någorlunda jämförbara
ekonomiska statistik som finns för kommunerna som beskriver hela den
kommunala ekonomin.
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Information och förfrågningar
SCB avser att på sedvanligt sätt komma ut med närmare anvisningar om
räkenskapssammandragen för 1997 och 1998. I dessa anvisningar kommer
blanketter för huvudinsamlingen i RS att finnas och information om vilka
uppgifter som kommer att efterfrågas i särskilda kostnadsenkäter.
Frågor om verksamhetsindelningen och räkenskapssammandraget kan
ställas till följande personer:
Statistiska centralbyrån
Ingegerd Berggren
Alf Pettersson
Elisabeth Bergius

019 - 17 62 44
019 - 17 63 32
019 - 17 63 09

Skolverket
Britta Andrén
Susanne Wahlström

08 - 723 32 28
08 - 723 32 53

Socialstyrelsen
Barbro Loogna
Elisabeth Lagergren

08 - 783 31 95
08 - 783 34 68

Kommunförbundet
Jonas Eriksson
Anders Jonsson
Boel Callermo (Vård o omsorg)
Anders Nilsson (Kommun-Bas)
Lars Svedin (Kommun-Bas)

08 - 772 44 50
08 - 772 44 94
08 - 772 43 27
08 - 772 42 35
08 - 772 42 71
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Cecilia Etzler
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