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Nya räkenskapssammandraget för 1995 
Det nya räkenskapssammandraget medför stora förändringar i uppgiftsläm-
nadet jämfört med tidigare år. Speciellt det första året innebär en sådan om-
läggning inkörningsproblem. Behovet av den typ av information som räken-
skapssammandraget innehåller är idag mycket uttalat. Vi är övertygade om 
att det nya räkenskapssammandraget kommer att förbättra möjligheterna till 
att göra kommunvisa jämförelser ( bl.a. Vad kostar verksamheten i Din kommun) 
i framtiden. 

Det nya räkenskapssammandraget för 1995 ska besvaras i april. SCB kommer 
i slutet av mars månad att skicka ut Exceldiskett tillsammans med blankett 
och slutliga anvisningar till varje kommun. 

I november och december förra året anordnade SCB ett antal konferenser där 
det nya räkenskapssammandraget presenterades. Drygt 60 procent av lan-
dets kommuner deltog vid dessa konferenser. Vid konferenserna uppkom en 
del frågor rörande både verksamhets-, utgifts- och inkomstslagindelningen.  

SCB har nu gjort en sammanfattning av svaren på ett antal frågeställningar 
som diskuterades på konferenserna. Denna kompletterande information 
kommer SCB att skicka ut till kommunernas ekonomikontor snarast. Vi 
hoppas att denna information tillsammans med Exceldisketten, blanketten 
och övriga anvisningar ska vara till värdefull hjälp när det nya räkenskaps-
sammandraget ska besvaras senare i vår. 
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Blanketternas definitioner av kostnads-/utgiftsslag och intäkts-/inkomstslag 
bygger på den nya kontoplanen Kommun-Bas 95. För att underlätta för kom-
munerna att besvara det nya räkenskapssammandraget kommer SCB även 
att skicka ut alternativa blanketter som bygger på indelningen i de tidigare 
kontoplanerna, Bas 1, 2, 3 och K-planen. 

Ny verksamhet 1996 

Vi vill också informera om att den nya verksamheten rörande alkoholtill-
stånd m.m. som kommunerna tagit över ansvaret för fr.o.m. den 1 januari 
1996 ska redovisas som en separat verksamhet under block 2 (infrastruktur 
och skydd). Detta är en ändring jämfört med de besked några kommuner 
tidigare fått per telefon. Den nya verksamheten ska redovisas först under 
våren 1997 i 1996 års räkenskapssammandrag. 

Ny utredning 

Finansdepartementet kommer inom kort att tillsätta en utredning som ska se 
över statens uppgiftsinsamling från kommuner och landsting. De slutliga 
direktiven är ännu inte klara. I uppdraget ingår dock att lämna förslag till 
hur kvalitén och jämförbarheten i de uppgifter som staten samlar in från 
kommuner och landsting kan förbättras. Utredaren ska också föreslå hur den 
statliga uppgiftsinsamlingen från kommuner och landsting kan samordnas 
och förbättras. Målet bör vara att huvuddelen av den årliga insamlingen av 
ekonomiska uppgifter sker inom ramen för det kommunala räkenskaps-
sammandraget. 

Ytterligare upplysningar lämnas av Anders Jonsson och Anna Norrby vid 
utredningssektionen samt Anneli Lagebro och Anders Nilsson vid ekonomi-
administrativa sektionen. 
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