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Förändringar i program- och utgiftsslagsindelningen till följd av Ädel-reformen m m 
 
Förändringar föreslagna enligt detta cirkulär gäller endast kommuner som tillämpar K-
planen. 
 
I det förslag till kommunal BAS-plan som tidigare annonserats (cirkulär 91:60) har 
nedanstående förändringar inarbetats. 
 
I och med den s k Ädelreformen kommer kommunerna att överta verksamheter från 
landstingen som inte finns med i normalförslaget till programindelning i K-planen. I bilaga 
till detta cirkulär visar vi hur nuvarande program för Äldre- och handikappomsorg kan 
omarbetas samt kompletteras med ett program för primärvård. 
 
En annan förändring är den från årsskiftet 90/91 införda avräkningsskatten. Denna bör 
bruttoredovisas som en kostnad inom programmet skatteintäkter (K-planen program 5 92). 
Utgiftsslagsredovisningen bör kompletteras med en ny kod, Avräkningsskatt (K-planen 
utgiftsslag 287). 
 
Slutligen innebär de nya reglerna med beskattning av viss del av bilersättningar m m att 
utgiftsslagen för personalkostnader behöver kompletteras. I bilagan visas förslag på hur ny 
indelning av detta utgiftsslag kan se ut. 
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BILAGA 
 
Verksamhetsindelning Äldre-/handikappomsorg och primärvård (Program 77-79 K-planen)
                                 
 
Inom rubrikgruppen insorteras verksamheter riktade till pensionärer, handikappade samt 
psykvård och sjukvård för alla åldersgrupper. De verksamheter som kommuner i och med 
Ädelreformen övertar från landstingen ingår i denna rubrikgrupp. 
 
77 Särskilda boendeformer 



 
Personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin 
livsföring kan ha behov av en bostad med särskild service. Kommuner har en skyldighet att 
inrätta sådana bostäder. 
 
Exempel på delprogram: 
 
·  Servicehus 
·  Sjukhem 
·  Gruppbostäder 
·  Övriga särskilda boendeformer 
 
78 Stöd i ordinärt boende 
 
Kommuner erbjuder hemtjänst/hemsjukvård och annan service för att underlätta för den 
enskilde att kunna bo kvar hemma. Efter överenskommelse med landstinget ges kommuner 
befogenhet att även erbjuda hälso- och sjukvård i den enskildes hem. 
 
Exempel på delprogram: 
 
·  Hemtjänst/hemsjukvård 
·  Dagverksamhet 
·  Färdtjänst 
 
79 Övrig primärvård 
 
Kommuner och landsting kan komma överens om att kommunen på försök övertar hela 
primärvården. Det innebär bl a verksamheten vid vårdcentralerna, distriktsläkare, 
barnavård och mödrarvård blir primärkommunal verksamhet. 
 
Exempel på delprogram: 
 
·  Vårdcentral 
·  Övriga 
 
Utgiftsslagsindelning 
 
Personal (utgiftsslag 21 K-planen) 
 
217        Beskattningsbara löneförmåner 
2171       Bilersättning * 
2172       Traktamenten  * 
2173       Kost och logi 
2179       Övriga beskattade löneförmåner 
219        Personalförsäkring m m 
 
 
* Utgiftsslagen för de obeskattade delarna för bilersättning och traktamenten är oförändrade 
(utgiftsslag 252 och 253). 
 


