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Baskontoplan för kommuner; Kommun-Bas 95 
Vid årsskiftet 95/96 lämnar de sista kommunerna K-planen. Därmed kom-
mer landets kommuner att ha gått över till olika varianter av baskontoplaner. 
I syfte att medverka till en enhetlig redovisningsstandard för de redo-
visningsbegrepp som ingår i externredovisningen har Kommunförbundet 
utarbetat ett förslag till baskontoplan för kommuner; KOMMUN-BAS 95. 
Denna kontoplan grundar sig på BAS 90, dvs den standardkontoplan företa-
gen använder för sin affärsredovisning. Anpassningar har gjorts till kom-
munala förhållanden och till reglerna i Redovisningsreglementet samt 
kompletterande uttalanden från Referensgruppen i redovisningsfrågor. 

Utgångspunkten har varit att definiera de krav på uppgiftslämnande som 
ställs framförallt i bokslutsstatistiken till SCB. Men kontoplanen definierar 
också andra redovisningsbegrepp som kan anses som kommungemen-
samma. Vi tror att kommunikationen mellan olika kommuner samt mellan 
kommuner och staten och dess myndigheter kan underlättas av en 
”normalkontoplan” som definierar och exemplifierar redovisningsbegrepp 
och företeelser. 

Avsikten är att KOMMUN-BAS 95 ska kunna användas av de kommuner som 
kommer att byta eller justera sina kontoplaner fr.o.m. redovisningsåret 1996. 
Men de definitioner som tagits fram ska även kunna användas av kommuner 
som valt eller väljer en annan kontostruktur. Kontoplaner i olika kommuner 
måste kunna anpassas till den egna organisationen och ser därför inte exakt 
lika ut. Hur de olika redovisningsbegreppen nummerkodas, sorteras eller 
systematiskt hanteras är av mer underordnad betydelse. 
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I en bilaga till detta cirkulär bifogar vi ett utdrag ur KOMMUN-BAS 95. Dels 
bifogas en bakgrundsbeskrivning där syftet och kontoplanens uppbyggnad 
samt tillämpning framgår, dels en ”lathund” i form av en kontoförteckning 
över alla de redovisningsbegrepp som ingår. I kontoförteckningen finns ut-
märkt vilka uppgifter som efterfrågas av SCB i bokslutsstatistiken. 

KOMMUN-BAS 95 går till tryck i denna vecka. Den fullständiga skriften på ca 
125 sidor, med definitioner i form av konteringsanvisningar, kommer att 
finnas tillgänglig på Kommentus Förlag fr.o.m. vecka 34. Det går bra att för-
handsbeställa. Använd gärna bifogat beställningskort eller kontakta  

Förlagets kundtjänst: tel 08-709 59 90, fax 08-19 24 10.  

Beställningsnr: 7099-485-4 

Pris: 200 kr/st. Vid beställning av minst 5 exemplar är kostnaden 160 kr/st. 
Expeditionsavgift, frakt och moms tillkommer. 

För att underlätta anpassningen till andra kontostrukturer överväger vi att i 
en begränsad upplaga sälja ett förenklat manus av skriften på diskett i Word 
för windows. Under sommaren tar vi därför emot intresseanmälningar som 
vi kan expediera tidigast i början på september. Intresseanmälan skickas till 
Svenska Kommunförbundet, Anneli Lagebro, 118 82 Stockholm, fax 08-772 43 
52. Ange om ni är intresserade av PC-version eller Mac-version. 
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