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Förord

År 1995 utgav Svenska Kommunförbudet en kommunalt anpassad normal-
kontoplan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och
omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05). Den Bas-kontoplan som
finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av
Kommun-Bas. De olika kontoplanerna uppvisar likheter men också olikheter
som bland annat förklaras av att redovisningen styrs av olika lagstiftningar,
samt ett antal sektorspecifika förhållanden.

I den omarbetning som nu genomförts, Kommun-Bas 13, görs ett antal struk -
turella förändringar jämfört med den tidigare normalkontoplanen. För änd -
ringarna har det gemensamma syftet att göra kontoplanen mer logiskt upp-
byggd och därmed lättare att tillämpa. Det har funnits ett antal generella till -
lämpningsproblem i vår tidigare version av Kommun-Bas som vi nu för söker
hitta bättre lösningar på. Vi har även gjort förtydliganden av befintliga kon-
ton och anpassningar till nya rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning.

Kontonyckeln visar översiktligt vilka förändringar som gjorts i förhållande
till Kommun-Bas 05. I kapitlet ”Varför uppdatering?” beskrivs de större för änd -
ringarna mera utförligt.

Arbetet med denna omarbetning har genomförts av en arbetsgrupp be-
stående av representanter från kommuner, Statistiska centralbyrån (scb)
och Sveriges Kommuner och Landsting (skl). Gruppen har bestått av Gun-
nel Bjerninger Stockholms stad, Peter Jimmefors Lilla Edets kommun, Sven-
Olov Jonsson Umeå kommun, Marianne Jönsson Malmö stad, Maria Lind-
blom  Lundh Västerås stad, Ola Malmros Göteborgs stad, Martin Svenhed
Marks kommun, Pia Söderlind Vallentuna kommun, Ingela Johansson scb,
Kajsa Jansson skl. Ann Lissåker Faluns kommun har varit anlitad som pro-
jektledare för arbetet och Anders Nilsson skl har varit huvudansvarig för
projektet.

Under hösten 2011 var ett förslag till normalkontoplan på remiss hos kom-
munerna vilket ledde till att vi inarbetade ett antal förändringar och förtydli-
ganden.

Stockholm i mars 2012

Lennart Hansson
Sektionen för demokrati och styrning
Sveriges Kommuner och Landsting
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Varför uppdatering ?
Huvudsyftet med en kommunal normalkontoplan är att med-
verka till en enhetlig redovisningsstandard för kommunernas
externa redovisning. Syftet är också att kontoplanen ska under-
lätta inrapporteringen till det nationella räkenskapssamman-
draget. Målet är att kontoplanen ska kunna användas, men ock-
så vidareutvecklas, i de enskilda kommunerna. Kommuner kan
mycket väl ha andra detaljbehov av information än vad denna
kontoplan exemplifierar, den kan därför ses som ett ramverk för
en kontoplanestruktur som den enskilda kommunen kan bygga
vidare på. Detta kan till exempel ske genom att föreslagna kon-
ton kan förlängas med fler positioner (underkonton), genom att
utnyttja lediga kontointervall eller genom att använda andra
koddelar i kodsträngen.

Kommuner kan använda sig av andra kontoplaner. Via skuggkoder, översätt-
ningsnycklar och andra handgrepp kan kommunen ändå klara av att rappor-
tera in uppgifter till det nationella räkenskapssammandraget. Vår bild är dock
att detta arbete underlättas om kommunen i största möjliga mån tillämpar
normalkontoplanen.

Från och med redovisningsåret 2013 är avsikten att scb:s räkenskapssam-
mandrag ska övergå till Kommun-Bas 13, Kommun-Bas 05 kommer dock tillvi-
dare att finnas kvar som ett alternativ i detta sammanhang.
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Förändringarna i korthet

Förändringar i kontoplanen har alla det gemensamma syftet att göra konto-
planen mer logiskt uppbyggd och därmed lättare att tillämpa. Det har funnits
ett antal generella tillämpningsproblem i vår tidigare version av Kommun-Bas
som vi nu försöker hitta bättre lösningar på. I vårt arbete har det därför gjorts
förtydliganden av befintliga konton och anpassningar till nya rekommenda-
tioner från Rådet för kommunal redovisning. Vi har även valt att göra några
större strukturella förändringar, där till exempel kostnader som tidigare bok-
förts i en kontoklass nu flyttas till andra kontoklasser.

I största möjliga mån har vi försökt att renodla kontoplanen till att defini-
era olika slag av kostnader/intäkter och tillgångar/skulder. Det är viktigt att
komma ihåg att Kommun-Bas syfte är att definiera en kommuns resultat- och
balansräkning. För att tillfredsställa andra behov av ekonomisk information
måste kommunen till exempel använda sig av sidoordnade koddelar och rap-
portgeneratorer. Kommun-Bas definierar således endast en koddel, inte in-
ternredovisningen för en kommun. I samband med vissa förändringar ges
dock vissa exempel och tips på hur annan kodning kan göras.

I tidigare kontoplaner har det funnits ett antal konton som istället för att
definiera slag definierat vissa verksamhetsmässiga avgränsningar. Detta har
skapat problem vid tillämpningen. De behov som finns av att följa upp till ex-
empel kostnader för avgränsade verksamheter/aktiviteter bör i dagens eko-
nomisystem istället kodas i andra koddelar i kodsträngen.

Här nedan beskriver vi några av de större strukturella förändringarna och
motiven bakom dessa.

Motparter

En av ambitionerna med översynen har varit att renodla dimensionen kon-
to/slag. Det är inte ovanligt att vi idag registrerar samma företeelser i flera
koddelar. Eftersom de ekonomisystem som finns på marknaden blivit allt mer
sofistikerade har vi gjort bedömningen att det inte finns tekniska hinder för
att renodla en kodplans dimensioner ytterligare. Dagens ekonomisystem kan
till exempel hantera koddelen motparter. Där det har varit möjligt har vi där-
för minskat antalet konton/underkonton som innehåller begreppet motpart.
I några fall har vi dock gjort bedömningen att det finns speciella skäl för att
behålla konton/underkonton som definierar vissa motparter, det beror på att
dessa utgör vedertagna begrepp eller är av speciell vikt vid inrapporteringen
av scb-statistik.

Eftersom scb efterfrågar relativt omfattande statistik om motparter har vi
valt att visa på ett exempel (bilaga 1) på hur koddelen motpart kan indelas för
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att underlätta denna inrapportering. Inget hindrar dock kommuner från att
koda detta på ett annat sätt, eller att behålla motpartskonton i koddelen kon-
to/slag.

Många av dagens ekonomisystem innehåller möjligheter att redan i kund-
och leverantörsreskontrorna ange rätt motparter och därmed automatiskt få
in rätt motparter i redovisningen. Vår förhoppning är att så många som möj-
ligt kan hitta lösningar av det slaget.

Köp av stödverksamhet m m

I tillämpningen av tidigare kontoplaner har många upplevt problem vid kon-
teringen av Entreprenad och köp av stödverksamhet (464) och gränsdrag-
ningen mot andra konton som Fastighetsservice (605) och Övriga främman-
de tjänster (679). Vi föreslår nu att konto 464 tas bort. Istället är det olika kon-
ton för köp av tjänster i kontoklasserna 6 och 7 som ska användas.

Under vårt översynsarbete har vi haft diskussioner om vad som är entre-
prenader och vad som är tjänster. Vi har nu försökt att närma oss begreppen
i lagen om offentlig upphandling (lou) där det finns en struktur för vad som
är entreprenader och vad som är tjänster. I lou används begreppet entre-
prenad främst för vissa tjänster inom byggsektorn.

Det finns fortfarande ett behov av att följa upp hur mycket verksamhets -
tjänster som kommunerna köper istället för att utföra verksamheten i egen
regi. För att kunna svara upp mot detta har vi valt att behålla det tidigare be-
greppet Köp av huvudverksamhet (463). Vid olika typer av analyser av köpta
tjänster blir det då också aktuellt att beakta vissa tjänstekonton i kontoklass
6 och 7.

Huvudverksamhet

När motparter följs upp via en egen koddel är det tänkt att kontot för inköp av
huvudverksamhet istället ska underindelas så att det tydligare framgår vad
som köpts in, exempelvis köp av plats, fast avgift, rörlig avgift. Andra kodde-
lar (till exempel verksamhet/tjänst) kan definiera inom vilka verksamhets -
områden inköpen sker (till exempel grundskola, äldreomsorg osv.).

Fastighetskostnader

Inom området fastighetsservice fick referensgruppen signaler om att utrym-
met i kontoplanen upplevdes som för begränsat. För att ge kontona för fas-
tighetsservice mer utrymme och för att underlätta tillämpningen av konto-
planen har vi valt att flytta kontona för leasing till kontogrupp 63 och låta kon-
togrupp 61 innehålla olika typer av fastighetskostnader. Här finns nu kostna-
der för bland annat fastighetsunderhåll. Nya konton har tillkommit för städ-
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tjänster och renhållningstjänster, vilka tidigare redovisades som så kallade
stödtjänster (464).

Även fastighetsentreprenader har flyttats till kontogrupp 61. I kontogrup-
pen bokförs utgifter för byggnadsentreprenader och kostnader för reparation
och underhåll av fastigheter. När de delar som avser investeringar i anlägg-
ningstillgångar förts över till balansräkningen återstår kostnader för repara-
tion och underhåll av fastigheter i kontogruppen.

Transportmedel

En kontogrupp för transportmedel har lagts upp genom att samla konton från
ett antal andra kontogrupper. Från kontogrupp 62, Energikostnader, kommer
till exempel kontot för drivmedel. Denna lösning ligger också i linje med hur
Bas-kontoplanen för näringslivet hanterar dessa kostnader.

Personalsociala kostnader (kontogrupp 58)

I kontoklass 5, Kostnader för arbetskraft, bokförs kostnader för arvoden och
löner till anställda och förtroendevalda, samt sociala avgifter och pensions-
kostnader. Vid sidan av dessa mer direkta personalkostnader har vi tidigare
också i kontogrupp 58 bokfört så kallade personalsociala kostnader. Tillämp-
ningen av denna kontogrupp har varit problematisk då de kostnader som ska
bokföras där snarare definierar olika typer av aktiviteter som är kopplade till
personalen (sjukvård, friskvård, rekrytering, personalrepresentation) än oli-
ka typer av traditionella kostnadslag (köp av tjänster, annonskostnader, ma -
terial kostnader osv).

Principerna för kontoklass 58 har gått stick i stäv emot de principer som vi
försöker följa för kontoplanen i övrigt. För att tydliggöra detta kan man till ex-
empel ta annonskostnader vid en personalrekrytering, den har konterats i
kontogrupp 58, all annan annonsering har konterats i kontogrupp 72. Det har
alltså här varit syftet med just kostnader för platsannonser som varit avgö-
rande för valet av kostnadsslag. När man till exempel vill följa upp kommu-
nens totala annonskostnader fångas dessa inte upp av det särskilda annons-
kontot i kontogrupp 72. Dessa motstridiga principer har skapat tillämpnings -
problem.
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I den nationella statistiken finns inga behov av att särredovisa kontogrupp
58. Hur kommunerna gör i sin interna styrning varierar, vår bild är dock att
flertalet kommuner i sådana sammanhang väljer att hålla ihop kontogrup-
perna 50–57 i sina rapporter, till exempel personalbudgetar och liknande.

Kontogrupp 58 har därför tagits bort och de kostnader som tidigare bok-
fördes där ska istället bokförs på andra kostnadsslag i de övriga kontoklas-
serna. Finns det lokala behov av att samla upp kostnaderna för de aktiviteter
som tidigare fanns i kontogrupp 58 kan detta fortsättningsvis ske genom att
nya aktivitetskoder läggs upp i någon annan koddel.

Försäljning och nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

Realisationsvinster vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar ska re-
dovisas i kontogrupp 84, Finansiella intäkter. Realisationsförluster vid för -
säljning av finansiella anläggningstillgångar ska redovisas i kontogrupp 85, Fi-
nansiella kostnader. I Kommun-Bas 05 redovisades dessa poster i kontogrup-
perna 38 och 78.

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar redovisas i kontogrupp
85, Finansiella kostnader. Tidigare redovisades dessa poster i kontogrupp 79.
Eventuell återföring av nedskrivningar ska redovisas i kontogrupp 84, finan -
siella intäkter. 

Förändringen beror på att vi valt att anpassa oss till den praxis som finns i
närbesläktade normalkontoplaner.

Realisationsvinster vid försäljning av immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar redovisas som tidigare i kontogrupp 38, Försäljning av anlägg -
ningstillgångar och realisationsförluster vid försäljning av immateriella och
materiella anläggningstillgångar redovisas i kontogrupp 78. (Realisa tions vin -
ster/förluster som klassificerats som extraordinära redovisas i kontogrupp 87
respektive 88.)

Bidrag till statlig infrastruktur

Kommunala bidrag, även kallad medfinansiering till statliga infrastrukturin-
vesteringar är en relativt ny företeelse inom kommunsektorn. I Kommun-Bas
13 föreslås kostnadsredovisningen ske inom konto 454, i den tidigare konto-
planen angavs konto 788.
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Exploateringsfastigheter

I Kommun-Bas 13 utgår vi från att exploateringsfastigheter som försäljs är
klass ificerade som omsättningstillgångar. Det tidigare använda intäktskontot
371, Försäljning av exploateringsfastigheter, anläggningstillgång, har därmed
strukits.

Allmänna kommentarer

Vi har valt att göra dessa förändringar då vi gör bedömningen att de på sikt in-
nebär att kontoplanen därmed blir enklare att tillämpa på ett enhetligt sätt.
Att det uppstår kortsiktiga problem i samband med förändringar har vi na-
turligtvis stor förståelse för.
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Kontonyckel
med kopplingsschema

Kontoklass 1 • Tillgångar 1 1 1 33

10 Immateriella anläggningstillgångar (SCB) 10 10 10 35

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 101 101 101 35
Ackumulerade av- och nedskrivningar på balanserade utgifter 1019 1019 1019 35
Förvärvade immateriella tillgångar 102 102 – 35
Ackumulerade av- o nedskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar 1029 1029 – 35

11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar (SCB) 11 11 11 36

Markreserv 111 111 111 37
Verksamhetsfastigheter 112 112 112 37
Ackumulerade av- och nedskrivningar, verksamhetsfastigheter 1129 1129 1129 37
Fastigheter för affärsverksamhet 113 113 113 37
Ackumulerade av- och nedskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet 1139 1139 1139 37
Publika fastigheter 114 114 114 37
Ackumulerade av- och nedskrivningar, publika fastigheter 1149 1149 1149 38
Fastigheter för annan verksamhet 115 115 115 38
Ackumulerade av- och nedskrivningar, fastigheter för annan verksamhet 1159 1159 1159 38
Övriga fastigheter 116 116 116 38
Ackumulerade av- och nedskrivningar, övriga fastigheter 1169 1169 1169 38
Pågående ny-, till- och ombyggnad (SCB) 117 117 117 37

– – 118

12 Maskiner och inventarier (SCB) 12 12 12 39

Maskiner 121 121 121 40
Ackumulerade av- och nedskrivningar, maskiner 1219 1219 1219 40
Inventarier 122 122 122 40

(scb) = Uppgiften efterfrågas av scb i Räkenskapssammandraget (rs).

KAPITEL2

K-Bas13 K-Bas05 K-Bas02 Sida



Kontonyckel
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Ackumulerade av- och nedskrivningar, inventarier 1229 1229 1229 40
Byggnadsinventarier 123 123 123 40
Ackumulerade av- och nedskrivningar, byggnadsinventarier 1239 1239 1239 40
Bilar och andra transportmedel 124 124 124 40
Ackumulerade av- och nedskrivningar, bilar och andra transportmedel 1249 1249 1249 41
Pågående arbeten maskiner och inventarier 125 125 – 41
Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen 126 126 126 41
Ackumulerade av- och nedskrivningar, förbättringsutgifter 1269 1269 1269 41
Leasingavtal – – 127 41
Ackumulerade avskrivningar, leasingavtal – – 1279 41
Konst 128 128 128 41
Övriga maskiner och inventarier 129 129 129 41
Ackumulerade av- och nedskrivningar, övriga maskiner och inventarier 1299 1299 1299 41

13 Finansiella anläggningstillg o bidrag t statlig infrastr (SCB) 13 13 13 42

Aktier och andelar 132 132 132 42
Aktier och andelar i kommunens koncernföretag (SCB) 1321 1321 1321 43
Värdereglering aktier och andelar 1329 139 139 43
Obligationer, förlagsbevis m.m. (SCB) 133 133 133 43
Värdereglering obligationer, förlagsbevis m.m. 1339 139 139 43
Certifikat (SCB) 134 134 134 43
Värdereglering certifikat 1349 139 139 44
Långfristiga fordringar (SCB) 135 135 135 44
Långfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag (SCB) 1351 1351 1351 44
Värdereglering långfristiga fordringar 1359 139 139 44
Bostadsrätter 137 137 137 44
Värdereglering bostadsrätter 1379 139 139 45
Grundfondskapital (SCB) 138 138 138 45
Värdereglering grundfondskapital 1389 139 139 45
Bidrag till statlig infrastruktur 139 – – 45
Ackumulerad upplösning, bidrag till statlig infrastruktur 1399 – – 45

14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter (SCB) 14 14 14 46

Förråd och lager 141 141 141 46
Exploateringsfastigheter 147 147 147 46
Tomträttsmark m.m. 149 149 149 47

15 Kundfordringar (SCB) 15 15 15 47

Kundfordringar (SCB) 151 151 151 47
Kundfordringar hos kommunens koncernföretag (SCB) – 1511 1511
Värdereglering kundfordringar (SCB) 159 159 159 48

16 Diverse kortfristiga fordringar (SCB) 16 16 16 48

Fordringar hos anställda (SCB) 161 161 161 48
Fordringar hos leverantörer (SCB) 163 163 163 49
Kortfristig del av långfristiga fordringar (SCB) 164 164 164 49
Fordringar hos staten (SCB) 165 165 165 49
Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1651 1651 – 49
Andra kortfristiga fordringar 166 166 166 50
Kortfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag (SCB) 1661 1661 1661 50
Ingående mervärdesskatt 167 167 167 50

K-Bas13 K-Bas05 K-Bas02 Sida

(scb) = Uppgiften efterfrågas av scb i Räkenskapssammandraget (rs).
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Kontonyckel

Ingående mervärdesskatt, skattskyldiga verksamheter 1671 1671 1671 51
Beräknad ingående mervärdesskatt på förvärv från utlandet, 
skattskyldig verksamhet 1675 1675 1675 51
Momsersättning, skattefria verksamheter 1677 1677 1677 51
Beräknad momsersättning på förvärv fr utlandet till skattefria verksamheter1678 1678 1678 52
Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto 168 168 148 52
Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto skattskyldiga verksamheter 1681 1681 1681 52
Redovisningskonto, momsersättning för kommunens skattefria verksamhet 1687 1687 1687 52
Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar 169 169 169 52

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (SCB) 17 17 17 53

Förutbetalda kostnader 171 171 171 53
Förutbetalda räntekostnader 174 174 174 53
Upplupna intäkter 175 175 175 53
Upplupna ränteintäkter (SCB) 176 176 176 54
Upplupna skatteintäkter 178 178 178 54
Övriga interimsfordringar 179 179 179 54

18 Kortfristiga placeringar (i värdepapper) (SCB) 18 18 18 54

Aktier och andelar (SCB) 182 182 182 55
Obligationer, förlagsbevis m.m. (SCB) 183 183 183 55
Certifikat (SCB) 184 184 184 56
Värdereglering av kortfristiga placeringar (SCB) 189 189 189 56

19 Kassa och bank (SCB) 19 19 19 56

Kassa 191 191 191 57
Bank 192 192 192 57

– 194 194
– 195 195

Bank, koncernkonto 196 196 196 58
Spärrade bankmedel 197 197 – 58

Kontoklass 2 • Eget kapital och skulder 2 2 2 59

20 Eget kapital (SCB) 20 20 20 61

Eget kapital, ingående värde (SCB) 201 201 201 61
Årets resultat (SCB) 202 202 202 61

21 Kontogruppen fri 61

22 Avsättningar (SCB) 22 22 22 62

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (SCB) 221 221 221 62
Avsättningar för särskild avtalspension, visstidspension o liknande (SCB) 222 222 222 63
Avsättning för särskild löneskatt på pensioner (SCB) 225 225 225 63
Andra avsättningar (SCB) 228 228 228 63
Avsättning för återställande av deponier/soptippar 2281 2281 – 64

23 Långfristiga skulder (SCB) 23 23 23 64
Checkkredit 232 232 232 64
Lån i banker och kreditinstitut (SCB) 234 234 234 65
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Lån i utländsk valuta (SCB) 235 235 235 65
Långfristiga skulder till koncernföretag (SCB) 236 236 236 66
Långfristig leasingskuld 237 237 – 66
Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag 238 – – 66
Skuld för gatukostnadsersättningar 2381 – – 66
Ackumulerade upplösningar av gatukostnadsersättningar 2382 – – 67
Skuld för anläggningsavgifter/anslutningsavgifter 2383 – – 67
Ackumulerade upplösningar av anläggningsavg./anslutningsavg. 2384 – – 67
Skuld för statliga investeringsbidrag 2388 – – 67
Ackumulerade upplösningar av investeringsbidrag 2389 – – 67
Övriga långfristiga skulder 239 239 239 68

24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder (SCB) 24 24 24 68

Kortfristiga låneskulder 241 241 241 68
Kortfristig del av långfristig skuld 242 242 242 68
Kortfristiga lån i utländsk valuta 243 243 243 69
Kortfristig del av leasingskuld 244 244 – 69
Kortfristiga skulder till koncernföretag (SCB) 246 246 246 69
Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 249 249 249 69

25 Leverantörsskulder (SCB) 25 25 25 70

Leverantörsskulder (SCB) 251 251 251 70
– 2511 2511 70

26 Moms och särskilda punktskatter (SCB) 26 26 26 70

Utgående moms, 25 % 261 261 261 71
Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 % 2611 2611 2611 71
Utgående moms på egna uttag (viss fastighetsskötsel), 25 % 2612 2612 2612 71
Utgående moms, 12 % 262 262 262 71
Utgående moms, 6 % 263 263 263 71
Utgående moms på varuförvärv från annat EG-land 264 264 264 71
Utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet 265 265 265 71
Moms, redovisningskonto 268 268 268 72
Särskilda punktskatter 269 269 269 72
Avfallsskatt 2691 2691 2691 72

27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag (SCB) 27 27 27 72

Personalens källskatt 271 271 271 73
Personalens kvarskatt – – 272
Införsel 273 273 273 73
Lönsparande 274 274 274 73
Kollektivförsäkringar m.m. 275 275 275 73
Fackföreningsavgifter 276 276 276 73
Övriga löneavdrag 279 279 279 73

28 Övriga kortfristiga skulder (SCB) 28 28 28 74

Skulder till staten (SCB) 281 281 281 74
Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 2811 2811 – 74
Övriga kortfristiga skulder 289 – – 74
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29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (SCB) 29 29 29 75

Upplupna löner 291 291 291 75
Upplupna semesterlöner (SCB) 292 292 292 75
Upplupna sociala avgifter 293 293 293 76
Upplupna sociala avgifter 2931 277 277 76
Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (SCB) 2933 2933 2933 76
Upplupen särskild löneskatt på utbetalda pensioner 2934 2934 2934 76
Upplupna räntekostnader 294 294 294 76
Förutbetalda hyresintäkter 295 295 295 77
Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension (SCB) 296 296 296 77
Upplupna pensionskostnader, försäkringsavgifter och lösningar 297 297 – 77
Förutbetalda skatteintäkter 298 298 298 78
Övriga interimsskulder 299 299 299 78

Kontoklass 3 • Intäkter/Inkomster 3 3 3 79

30 Försäljningsintäkter (SCB) 30 30 30 80

Försäljningsintäkter 301 301 301 81
Försäljningsmedel, ej momspliktiga – 302 302

31 Taxor och avgifter (SCB) 31,32,33 31,32,33 31,32,33 81

Förrättnings- och granskningsavgifter (SCB) 311 311 311 82
Kostnadsersättningar 312 – – 82
Gatukostnadsersättningar 3121 – – 82
Anläggningsavgifter/anslutningsavgifter (SCB) 3122 312 312 82
Övriga taxor och avgifter (SCB) 313 313 313 83

– 3131 3131
– 3132 3132
– 319 319

32 Kontogruppen fri 83

33 Kontogruppen fri 83

34 Hyror och arrenden (SCB) 34 34 34 84

Bostads- och lokalhyror (SCB) 341 341 341 84
Markhyror och arrenden m.m. (SCB) 342 342 342 84
Fordons- och maskinhyror 343 343 343 84
Hyror för inventarier och material 344 344 344 84
Tillfälliga lokalupplåtelser 345 345 345 84
Övriga hyror och arrenden 349 349 349 85

35 Bidrag (SCB) 35 35 35 85
Driftbidrag (SCB) 351 351 351 85

– 3511 3511
– 3514 3514
– 3517 3517
– 3519 3519
– 352 352
– 353 353
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Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder förskoleverksamh o skolbarnoms – 3512 3512
Statsbidrag personalförstärkning skola fritidshem – 3513 3513
Erhållna ersättningar för personliga assistenter (SCB) 354 354 354 86
Momsbidrag vid köp av ej skattepliktig verksamhet (SCB) 356 356 356 86
Investeringsbidrag (SCB) 357 357 357 86

359 359
EU-bidrag (SCB) 358 358 358 87
Övriga bidrag (SCB) 359 359 359 87

36 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster (SCB) 36 36 36 87

Försäljning av verksamhet (SCB) 361 361 361 87
– 3611 3611
– 3612 3612
– 362 362

Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster 363 363 363 88
Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar 365 – – 88
Övriga ersättningar och intäkter 369 309 – 89

37 Försäljning av exploateringsfastigheter 37 37 37 89

Försäljning av exploateringsfastigheter, anläggningstillgång – 371 371
Försäljningspris exploateringsfastigheter, anläggningstillgång (SCB) – 3711 3711
Bokfört värde exploateringsfastigheter, anläggningstillgång – 3712 3712
Försäljning av exploateringsfastigheter 372 372 – 89
Försäljning tomträtter (SCB) 379 379 379 89
Försäljningspris, övrigt (SCB) – – 3791
Bokfört värde, övrigt – – 3792

38 Försäljning av anläggningstillgångar (SCB) 38 38 38 90

Försäljning av maskiner och inventarier 381 381 381 90
Försäljningspris, maskiner och inventarier (SCB) 3811 3811 3811 90
Bokfört värde, maskiner och inventarier 3812 3812 3812 91
Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar 382 382 382 91
Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar (SCB) 3821 3821 3821 91
Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar 3822 3822 3822 91
Försäljning av övriga anläggningstillgångar 384 384 – 91
Försäljningspris, övriga anläggningstillgångar 3841 3841 – 92
Bokfört värde, övriga anläggningstillgångar 3842 3842 – 92

– 389 389 92

39 Kontogruppen fri 92

Kontoklass 4 • Kostnader/Utgifter (SCB) 4 4 4 93

40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättnings-
tillgångar (SCB) 40 40 40 95

Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar (SCB) 401 401 401 95
Inköp av finansiella anläggningstillgångar 4011 4011 – 96
Inköp av finansiella omsättningstillgångar 4012 4012 – 96
Inköp av maskiner och inventarier (SCB) 402 402 402 96
Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar (SCB) 403 403 403 97
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41 Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial (SCB) 41 41 41 97

Anläggnings- och underhållsmaterial 410 410 410 97
Inköp av exploateringsmark, omsättningstillgång 411 411 – 98
Förändring, material och varor i förråd och lager samt värdeförändring 
omsättningstillgångar 419 419 419 98
Värdeförändring av varor i förråd och lager 4191 4191 – 98
Värdeförändring omsättningstillgångar 4192 4192 – 98

42 Kontogruppen fri 99

43 Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution (SCB) 43 43 43 99

Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution 431 – – 99
Inköp av energi för distributionsanläggningar 435 – – 99

44 Kontogruppen fri 99

45 Lämnade bidrag 45 45 45 100

Bidrag till enskilda (SCB) 451 451 451 100
Ekonomiskt bistånd (SCB) 4511 4511 4511 100
Introduktionsersättning (SCB) 4512 4512 4512 100
Anhörigbidrag (SCB) 4513 4513 4513 101
Vårdnadsbidrag barnomsorg 4514 4514 4514 101
Övriga bidrag till enskilda 4519 – – 101
Bostadssociala bidrag (SCB) 452 452 452 101
Bidrag till föreningar, kommunalförbund, företag m.fl. (SCB) 453 453 453 101

– 4531 4531
– 4532 4532
– 4533 4533
– 4534 4534
– 4535 4535
– 4536 4536
– 4537 4537

Kostnader avseende ersättning för personliga assistenter (SCB) 4538 4538 4538 102
Bidrag till statlig infrastruktur 454 788 – 102
Kostnadsföring av bidrag till statlig infrastruktur 4541 – – 102
Upplösning av aktiverat bidrag till statlig infrastruktur 4542 – – 103

46 Köp av huvudverksamhet (SCB) 46 46 46 103

Köp av huvudverksamhet 463 4631 4631 103
– 4632 4632
– 4633 4633
– 4634 4634
– 4635 4635
– 4636 4636
– 4637 4637
– 4638 4638
– 464 464
– 4641 4641
– 4642 4642
– 4643 4643

K-Bas13 K-Bas05 K-Bas02 Sida

(scb) = Uppgiften efterfrågas av scb i Räkenskapssammandraget (rs).



Kontonyckel

18 Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

– 4644 4644
– 4645 4645
– 4646 4646
– 4647 4647
– 4648 4648

47 Kontogruppen fri 105

48 Kontogruppen fri 105

49 Kontogruppen fri 105

Kontoklass 5 • Kostnader för arbetskraft 5 5 5 107

50 Löner arbetad tid (SCB) 50 50 50 108

Arvoden till förtroendevalda 501 501 501 109
Löner till arbetstagarna 502 502 502 109
Löner till beredskapsarbetare 503 503 503 109
Uppdragstagare 504 504 504 109
Upplupna löner 505 505 505 109

51 Löner ej arbetad tid (SCB) 51 51 51 110

Semesterlön 511 511 511 110
Sjuklön 512 512 512 110
Lön vid tjänstledighet 513 513 513 110
Upplupna semesterlöner – – 515
Övrigt 519 519 519 111

52 Kontogruppen fri 111

53 Andra ersättningar (SCB) 53 53 53 111

Andra ersättningar 530 530 530 111

54 Kostnader för naturaförmåner (SCB) 54 54 54 112

Naturaförmåner till anställda 541 541 541 112
Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda 548 548 548 112

55 Kostnadsersättningar (SCB) 55 55 55 112

Traktamenten 551 551 551 113
Traktamenten, skattefria (SCB) 5511 5511 5511 113
Traktamenten, skattepliktiga (SCB) 5512 5512 5512 113
Bilersättningar 552 552 552 113
Bilersättningar, skattefria (SCB) 5521 5521 5521 113
Bilersättningar, skattepliktiga (SCB) 5522 5522 5522 113
Omkostnadsersättningar 553 553 553 113
Omkostnadsersättningar, skattefria (SCB) 5531 5531 5531 114
Omkostnadsersättningar till dagbarnvårdare, skattepliktiga (SCB) 5532 5532 5532 114
Övriga kostnadsersättningar 559 559 559 114
Skattefria (SCB) 5591 5591 5591 114
Skattepliktiga (SCB) 5592 5592 5592 114
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Trängselskatt, skattefri 5597 – – 114
Trängselskatt, skattepliktig 5598 – _ 114

56 Sociala avgifter enligt lag och avtal (SCB) 56 56 56 114

Lagstadgade arbetsgivaravgifter 561 561 561 115
Särskild löneskatt 563 563 563 115
Särskild löneskatt på utbetalda pensioner 5633 5633 5633 116
Särskild löneskatt på avsättning för pensioner 5635 5635 5635 116
Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal 567 567 567 116
Grupplivförsäkring 568 568 568 116
Övriga sociala avgifter 569 569 569 116

57 Pensionskostnader (SCB) 57 57 57 117

Pensionsförsäkringspremier (SCB) 571 571 571 117
Pensionsförsäkringspremier för enskilda arbetstagare 5711 5711 – 117
Pensionsförsäkringslösningar för förmånsbestämd ålderspension 5712 5712 – 117
Pensionsförsäkringslösningar för pensionsförmåner som är intjänade 
före 1998 5713 5713 – 117
Förändring av pensionsavsättningar 572 572 572 118
Förändring av pensionsavsättning (SCB) 5721 5721 5721 118
Förändring av avsättning för särskild avtalspension, visstidspension och 
liknande (SCB) 5722 5722 5722 118
Pensionsutbetalningar avseende pensioner (SCB) 573 573 573 118
Pensionsutbetalningar intjänade fr.o.m. 1998 (SCB) 5731 5731 – 118
Pensionsutbetalningar intjänade före 1998 (SCB) 5732 5732 – 119
Pensionsutbetalningar särskild avtalspension, visstidspension (SCB) 5733 5733 – 119
Förvaltningsavgifter (SCB) 574 574 574 119
Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension (SCB) 575 575 575 119

58 Kontogruppen fri 119

– 585 585
– 586 586
– 588 588
– 589 589

59 Kontogruppen fri 119

Kontoklass 6 & 7 • Övriga verksamhetskostnader 6, 7 6, 7 6, 7 121

60 Lokal- och markhyror (SCB) 60 60 60 122

Lokal- och bostadshyror (SCB) 601 601 601 123
Markhyror (SCB) 602 602 602 123

61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader 61 123

Städ- och renhållningstjänster 613 – – 124
Mindre reparationer och underhåll av fastigheter 615 605 605 124
Husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader (SCB) 617 461 461 125
Husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader (SCB), forts 618 462 462 126
Övriga fastighetskostnader 619 – – 126
Fastighetsskatt och fastighetsavgift(SCB) 6192 763 763 126
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62 Bränsle, energi och vatten 62 62 62 127

El (SCB) 621 621 621 127
Värme och kyla (SCB) 623 623 623 127

– 624 624
– 627 627

Vatten och avlopp (SCB) 628 628 628 128

63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar (SCB) 63 61 61 128

Hyra/leasing arbetsmaskiner 631 611 611 129
Hyra/leasing inventarier 632 612 612 129

64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (SCB) 64 64 64 129

Förbrukningsinventarier 641 641 641 129
Böcker, tidningar, elektronisk media 643 643 643 130
Livsmedel (SCB) 644 644 644 130
Laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar 645 645 645 130
Förbrukningsmaterial 646 646 646 130
Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial 648 648 648 130
Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 649 649 649 131

65 Kontorsmaterial och trycksaker (SCB) 65 65 65 131

Kontorsmaterial (SCB) 651 651 651 131
IT-material 654 654 654 132
Trycksaker 655 655 655 132

66 Reparation och underhåll (SCB) 66 66 66 132

Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 660 660 660 132
Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier 665 – – 133

67 Kontogruppen fri 67 67 67 133

IT-behandling – 674 674

68 Tele-, IT-kommunikation och postbefordran (SCB) 68 68 68 133

Telefoni och IT-kommunikation 681 681 681 133
Datakommunikation – – 683
Porto 685 685 685 134

69 Kostnader för transportmedel 69 – – 134

Drivmedel (SCB) 691 626 626 134
Fordonsskatt (SCB) 692 762 762 134
Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel 695 614 614 135
Trängselskatt för egna fordon 696 766 – 135
Övriga kostnader för transportmedel 699 – – 135

70 Transporter och resor (SCB) 70 70 70 135

Transporter (SCB) 701 701 701 136
Resekostnader 705 705 705 136

71 Representation (SCB) 71 71 71 137

Representation 710 710 710 137
Personalrepresentation 711 587 587 137
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72 Annonser, reklam, information (SCB) 72 72 72 138

Annonsering 722 722 722 138
Reklam och information 723 723 723 138

73 Försäkringspremier och riskkostnader (SCB) 73 73 73 139

Försäkringspremier (SCB) 731 731 731 139
Självrisker (SCB) 732 732 732 139
Larm och bevakning 733 733 733 139
Brandskydd 734 734 734 140
Kundförluster (SCB) 735 735 735 140
Infriad borgen (SCB) 737 737 737 140
Förluster på kortfristiga fordringar (SCB) 738 738 738 141
Övriga riskkostnader (SCB) 739 739 739 141

74 Övriga främmande tjänster (SCB) 141

Administrativa tjänster 743 – – 142
Konsultkostnader (SCB) 745 470 470 142
Måltider 746 – – 142
Hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster 747 582 582 143

583 583 143
Övriga främmande tjänster (SCB) 749 679 679 143

75 Tillfälligt inhyrd personal 143

Tillfälligt inhyrd personal 751 471 471 144

76 Diverse kostnader (SCB) 76 76 76 144

Avgifter (SCB) 761 761 761 144
Diverse skatter och offentliga avgifter 764 764 764 144
Avgifter för kurser m.m. 765 581 581 145

77 Kontogruppen fri 77 77 77 145

– 771 771
– 7711 7711
– 7712 7712
– – 779
– – 7791
– – 7792

78 Realisationsförluster och periodiseringskonton 78 78 78 145

Förlust vid avyttring och utrangering av maskiner och inventarier 781 781 781 146
Försäljningspris, maskiner och inventarier (SCB) 7811 7811 7811 146
Bokfört värde, maskiner och inventarier 7812 7812 7812 146
Förlust vid avyttring och utrangering av mark, byggnader o tekn anläggn 782 782 782 147
Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar (SCB) 7821 7821 7821 147
Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar 7822 7822 7822 147
Förlust vid avyttring av övriga tillgångar 784 784 – 147
Försäljningspris, övriga tillgångar 7841 7841 – 148
Bokfört värde, övriga tillgångar 7842 7842 – 148
Förändring av avsättning 787 787 – 148
Övriga periodiseringar 789 789 789 148
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79 Avskrivningar 79 79 79 148

Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar 791 791 791 149
Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar 792 792 792 149
Avskrivning på maskiner och inventarier 793 793 793 149
Nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar 795 795 795 150
Återföring av nedskrivning av immateriella o materiella anläggningstillgång 796 796 – 150

Kontoklass 8 • Övriga intäkter och kostnader 8 8 8 151

80 Skatteintäkter (SCB) 80 80 80 152

Allmän kommunalskatt (SCB) 801 801 801 152
Skatteavräkning (SCB) 805 805 805 153
Skatteavräkning föregående år, justeringspost 8051 – – 153
Skatteavräkning innevarande år, prognos 8052 – – 153
Mellankommunal kostnadsutjämning (SCB) – – 808
Övriga skatter (SCB) 809 809 809 153

81 Kontogruppen fri – – 81 153

– – 810

82 Bidrag fr utjämningssystemen o generella statliga bidrag (SCB) 82 82 82 154

Generella statsbidrag – – 820
Inkomstutjämningsbidrag 821 821 – 154
Strukturbidrag 822 822 – 154
Införandebidrag 823 823 – 154
Regleringsbidrag 824 824 – 155
Kostnadsutjämningsbidrag 825 825 – 155
Bidrag för LSS-utjämning 826 826 – 155
Kommunal fastighetsavgift 828 – – 155
Generella bidrag från staten 829 829 829 155

83 Avgifter i utjämningssystemen (SCB) 83 83 83 156

Inkomstutjämningsavgift 831 831 831 156
– – 832
– – 833

Regleringsavgift 834 834 834 156
Kostnadsutjämningsavgift 835 835 835 156
Avgift till LSS-utjämningen 836 836 836 156

84 Finansiella intäkter (SCB) 84 84 84 157

Utdelning på aktier och andelar (SCB) 841 841 841 157
Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag 8411 8411 8411 157
Utdelning på aktier och andelar i andra företag 8412 8412 8412 157
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 843 383 383 157
Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar (SCB) 8431 3831 3831 157
Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar 8432 3832 3832 158
Ränteintäkter (SCB) 844 842 842 158
Ränta på utlåning till koncernföretag 8441 8421 8421 158
Ränteintäkter på kundfordringar (SCB) 845 845 845 158
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– 8451 8451 158
Valutakursvinster 848 848 848 158
Realiserade valutakursvinster (SCB) 8481 8481 – 159
Orealiserade valutakursvinster 8482 8482 – 159
Övriga finansiella intäkter (SCB) 849 849 849 159
Återföring av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 8497 – – 160
Återföring av nedskrivningar av finansiella omsättningstillgångar 8498 8498 – 160

85 Finansiella kostnader (SCB) 85 85 85 161

Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar 851 783 783 161
Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar (SCB) 8511 7831 7831 161
Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar 8512 7832 7832 161
Räntekostnader (SCB) 852 852 852 162
Ränta på upplåning från koncernföretag 8521 8521 – 162
Ränta på pensionsavsättningar (SCB) 853 853 853 162
Räntekostnader för leverantörsskulder (SCB) 855 855 855 163
Bankkostnader (SCB) 857 857 857 163
Valutakursförluster 858 858 858 163
Realiserade valutakursförluster (SCB) 8581 8581 – 163
Orealiserade valutakursförluster 8582 8582 – 163
Övriga finansiella kostnader (SCB) 859 859 859 164
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 8597 – – 164
Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar 8598 8598 – 165

86 Kontogruppen fri 165

87 Extraordinära intäkter (SCB) 87 87 87 166

Extraordinära intäkter 870 870 870 166

88 Extraordinära kostnader (SCB) 88 88 88 167

Extraordinära kostnader 880 880 880 167

89 Årets resultat (SCB) 89 89 89 168

Årets resultat (SCB) 890 890 890 168

K-Bas13 K-Bas05 K-Bas02 Sida

(scb) = Uppgiften efterfrågas av scb i Räkenskapssammandraget (rs).
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Bakgrund
En kommuns externa och interna redovisning har flera olika syf-
ten och flera olika användare. Den externa redovisningen ska na-
turligtvis bygga på de lagar och regelverk som gäller för kom-
munsektorn. Med ett beaktande av detta är redovisningens
främsta syfte att förse den egna kommunen och dess organisa-
tion med relevant och korrekt ekonomisk information för styr-
ning, uppföljning och kontroll.

Vid sidan av den egna kommunen finns även ett nationellt intresse av att föl-
ja upp den verksamhet som kommunerna bedriver. Den nationella uppfölj-
ningen sker bland annat via den bokslutsstatistik som scb varje år begär in i
den enkät som kallas Räkenskapssammandraget (rs). rs är mycket omfat-
tande och innebär att varje kommun sammanställer ett tusental belopps- och
summauppgifter om de verksamheter som bedrivits.

På sidorna 11–24 i Kontonyckeln finns ett kopplingsschema som visar sam-
banden med och nyheterna jämfört med tidigare normalkontoplaner. I sam-
band med översynen har en del nya konton/underkonton tillkommit och
andra tagits bort.

Syfte

Huvudsyftet med Kommun-Bas 13 är att medverka till en enhetlig redovis-
ningsstandard för de redovisningsbegrepp som ingår i externredovisningen.
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KAPITEL3



Bakgrund

26 Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kontoplanen ska kunna anpassas till den enskilda kommunens förutsätt-
ningar. Kontoplaner för olika kommuner kommer därför inte att se exakt lika
ut. Det är däremot viktigt att alla kommuner använder samma definitioner för
olika typer av inkomst- (intäkts-) och utgifts- (kostnads-) slag. Detta är en
förutsättning för att bland annat göra olika jämförelser meningsfulla.

Syftet med Kommun-Bas 13 är därför att:
• Anpassa redovisningen till gällande lagstiftning
• Definiera de krav som ställs på uppgiftslämnandet till den nationella upp-

följningen (framförallt i rs).
• Definiera de krav som därutöver kan anses som kommungemensamma
• Visa på ytterligare ambitionsnivåer.

Kontoplanens uppbyggnad

Kontostruktur

Kommun-Bas 13 omfattar 8 kontoklasser. Kontoklassernas indelning i konto-
klasser, kontogrupper och konton följer redovisningslagens uppställnings-
schema för balans- och resultaträkning. På nästa sida visas en översiktsbild av
kontoplanens koppling till dessa. För tillgångar respektive skulder och eget
kapital, det vill säga balanskontona, utnyttjas kontoklasserna 1 och 2. Konto-
klasserna 3–8 följer resultaträkningens olika rubrikrader och resultatnivåer.
I kontoklass 3–8 används till övervägande del begreppen intäkter och kost-
nader i definitionerna av kontogrupper och konton. Detta är en förenkling då
intäkter utgör periodiserade inkomster medan kostnader utgör periodisera-
de utgifter. I många fall sammanfaller dock begreppen inkomst/intäkt re-
spektive utgift/kostnad. Det är endast i de fall där tidsdifferensen mellan till
exempel anskaffning (utgift) och förbrukning (kostnad) sträcker sig över en
redovisningsperiod som begreppen inkomst och utgift använts. Kontoklas-
serna 3–8 kan även användas som slag för investeringsredovisningen, vilket
innebär att kontoklasserna inte utan bearbetning är direkt kopplade till re-
sultaträkningen.

I Kommun-Bas 13 används inte kontoklasserna 0 och 9. Dessa kontoklasser
kan vid behov därför utnyttjas för en kommuns internredovisning.
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Balansräkning Kommun-Bas 13 Kommun-Bas 05

Tillgångar 1 1 

A Anläggningstillgångar
I Immateriella anläggningstillgångar 10 10
II Materiella anläggningstillgångar

1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 11
2. Maskiner och inventarier 12 12
3. Övriga materiella anläggningstillgångar –

III Finansiella anläggningstillgångar 132, 133, 134, 135, 137, 138 13

B Bidrag till statlig infrastruktur 139 –

C Omsättningstillgångar
I Förråd m.m. 14 14
II Fordringar 15, 16, 17 15, 16, 17
III Kortfristiga placeringar 18 18
IV Kassa och bank 19 19

Eget kapital och skulder 2 2

A Eget kapital 20 20
– Årets resultat 202 202

B Avsättningar 22 22
I Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser 221, 222, 225 221, 222, 225
II Andra avsättningar 228 228

C Skulder
I Långfristiga skulder 23 23
II Kortfristiga skulder 24, 25, 26, 27, 28, 29 24, 25, 26, 27, 28, 29

Resultaträkning Kommun-Bas 13 Kommun-Bas 05

Verksamhetens intäkter 3 3
Verksamhetens kostnader 40–78 40–78
Avskrivningar 79 79
Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter 80 80
Generella statsbidrag och utjämning 82, 83 82, 83
Finansiella intäkter 84 84
Finansiella kostnader 85 85
Resultat före extraordinära poster

Extraordinära intäkter 87 87
Extraordinära kostnader 88 88
Årets resultat 89 89
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Kontoplanens grundbegrepp

De grundbegrepp som genomgående används i denna kontoplan är konto-
klass, kontogrupp, konto och underkonto, enligt den så kallade decimalklas-
sificeringen:

1 Kontoklass 1
14 Kontogrupp 14
147 Konto 147
1471 Underkonto 1471

Kontogruppen är en grupp likartade konton med en sammanfattande benäm-
ning. Kontoplanen eftersträvar en överskådlig och logisk indelning på två po-
sitioner.

Konto är kontoplanens grundbegrepp. För att kunna användas på ett en-
hetligt sätt har varje konto definierats; vilken typ av intäkt/inkomst respek-
tive kostnad/utgift som avses med kontorubriken. Innehållet definieras på
tre positioner i form av konteringsanvisningar.

Underkonto utnyttjas i vissa fall för ytterligare uppdelningar med defini-
tioner i form av konteringsanvisningar på fyra positioner.

Den nationella uppföljningen

Den nationella uppföljningen sker huvudsakligen via den bokslutsstatistik
som scb varje år framställer via rs. Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen
(2001:99) om den officiella statistiken.

I beräkningar av bnp, ekonomiska kalkyler över rikets finanser och inter-
nationella redovisningar är de uppgifter som erhålls för kommunerna genom
rs en central del. Denna användning av kommunernas bokslutsuppgifter har
blivit allt viktigare i och med Sveriges medlemskap i eu. Exempelvis används
uppgifter om den kommunala konsumtionen för beräkningar av bidrag av oli-
ka slag.

För kommunernas interna uppföljning och jämförelse med övriga kom-
muner beräknas ett flertal jämförelse-/nyckeltal utifrån rs uppgifter. Rap-
portering av dessa sker bland annat i skriftserien Vad kostar verksamheten i
Din kommun? Nyckeltal finna även tillgångliga på Internet, på www.skl.se,
www.scb.se och www.kolada.se .
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SCB-konton (obligatoriska uppgifter)

I kontoplanen har hänsyn tagits till de uppgifter om externa intäkter/in-
komster och kostnader/utgifter som efterfrågas av scb i rs. Kontoplanen har
därför kompletterats med uppgifter om kopplingen till rs. För att markera
vilka konton, underkonton och i förekommande fall kontogrupper som är ob-
ligatoriska uppgifter, och som alltså ska kunna lämnas till scb, används kur-
siv stil enligt följande exempel:

602 Markhyror
På detta konto redovisas kostnader för hyra/arrende av mark, det
vill säga fastighet utan byggnad. Här redovisas också tomträttsav-
gäld till annan kommun eller till staten i det fall kommunen inte har
äganderätt till den mark på vilken fastigheten står.

Markhyror efterfrågas av scb i rs.

Kontoplanens tillämpning

Redovisningsprinciper

I tillämpningen av kontoplanen har en anpassning skett till kommunala re-
dovisningsprinciper. Kontoplanen är anpassad till Lagen om kommunal re-
dovisning (krl) samt till den kommunala praxis som kommit till uttryck i re-
kommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (rkr).

Investeringsredovisning

För redovisningen av investeringar och inköp av anläggningstillgångar bygger
Kommun-Bas 13 på de krav som ställs på att kommuner ska kunna lämna upp-
gifter till rs. Uppgifterna avser dels årets investeringsverksamhet, dels med
en särskild angivelse av inköp av anläggningstillgångar. Särskilda konton
finns i kontogrupp 61 för detta ändamål. I anvisningen till kontoklass 1 anges
även ett alternativt sätt att redovisa inköp av anläggningstillgångar.

För att kunna särskilja investeringar som kodas i kontoklass 3–8 från de
poster som hör till resultaträkningen, kan exempelvis en annan koddel ut-
nyttjas (projekt/objekt). Det finns flera alternativa modeller för att ta fram
denna information; varje kommun bör välja den metod som passar de egna
förutsättningarna bäst.



Bakgrund

30 Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Fastigheter

I kontoplanen används begreppet fastighet för både byggnad och mark, på
samma sätt som i skattelagstiftningen, även om den juridiska termen för fas-
tighet endast omfattar mark.

Realisationsvinster/-förluster

Redovisning av försäljning av finansiella anläggningstillgångar och redovis-
ning av realisationsvinst respektive –förlust har förändrats i Kommun-Bas 13.
Realisationsvinster vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar ska nu
redovisas i kontogrupp 84, Finansiella intäkter och realisationsförluster vid
försäljning av finansiella anläggningstillgångar i kontogrupp 85, Finansiella
kostnader.

Realisationsvinster vid försäljning av immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar redovisas som tidigare i kontogrupp 38, Försäljning av an-
läggningstillgångar och realisationsförluster vid försäljning av immateriella
och materiella anläggningstillgångar redovisas i kontogrupp 78. (Realisa tions -
vinster/förluster som klassificerats som extraordinära redovisas i konto-
grupp 87 respektive 88).

Försystem och annan kodning

I vissa avseenden finns även i övrigt en kommunal särart som påverkar redo-
visningen och därmed även tillämpningen av kontoplanen. Förutom slagin-
delningen av de åtta kontoklasserna används ett antal övriga koddelar för att
beskriva den kommunala verksamheten. Exempel på sådana koddelar är
verksamhet, ansvar, motpart, projekt med flera. Vid kodningen av olika sam-
mansatta begrepp kan flera koddelar utnyttjas samtidigt.

Där specifikation sker i olika försystem eller sidoordnad redovisning kan
huvudbokföringen begränsas med hänsyn till detta. Detta gäller exempelvis
personalkostnadsredovisning och redovisning av anläggningstillgångar där
en omfattande statistik finns i lönesystem respektive anläggningsregister. Då
dessa system kan skilja från kommun till kommun måste anpassningar göras
utifrån de enskilda kommunernas förutsättningar. Det är också viktigt att ta
hänsyn till vilka uppgifter kommunen själv bedömer som centrala för det
egna informationsbehovet.

Avvägningar om uppgifter som finns i exempelvis lönesystemet också bör
integreras in i redovisningen måste bland annat göras utifrån hur de olika käl-
lorna är tillgängliga för ekonomiansvariga.



Redovisningsmetoder för periodisering av varu- och materialförbrukning
har likaså sin utgångspunkt i att kommunerna har sidoordnade system för
förrådsredovisning.

Överväganden

På den nationella nivån finns flera olika avnämare med delvis olika syften
med sin uppföljning, exempelvis socialstyrelsen, skolverket och andra statli-
ga myndigheter, departement och scb:s nationalräkenskaper. En komplika-
tion är att man ur ett centralt och nationellt perspektiv gärna vill se kommu-
ner och dess olika verksamhetsgrenar indelade och avgränsade på ett enhet-
ligt sätt. I många fall blir detta svårt att hantera då kommuner i allt högre grad
av bland annat effektivitetsskäl väljer att organisera sig och producera de
kommunala tjänsterna på många olika sätt. Tidigare etablerade verksam-
hetsbegrepp förändras då olika verksamheter samordnas och integreras i helt
nya verksamhetsformer .

Den information som efterfrågas på nationell nivå är i många fall en annan
än den som är relevant för den egna kommunorganisationen. Det blir natur-
ligtvis enklare för en kommun att ta fram den efterfrågade bokslutsstatistiken
om den löpande redovisningen helt är anpassad till denna. Konsekvenserna
av en sådan långtgående anpassning kan innebära att kommunen inte får en
ekonomisk information som är anpassad till den egna organisationen. Det är
därför inte rimligt för en kommun att organisera så väl den externa som den
interna redovisningen helt efter kraven på nationell uppföljning. För att
bland annat besvara rs verksamhetsindelningar krävs därför i regel ett visst
mått av efterkalkylering (se bilaga 2).

Variationen är stor när det gäller kommunstorlek och organisation, före-
komst av externa utförare och så vidare. Kommuner använder sig av olika re-
dovisningssystem. Den systemtekniska organisationen av bokföring går där-
för inte att standardisera. För olika kommuner kommer det att bli mer eller
mindre naturligt att låta bokslutsstatistiken styra den löpande redovisning-
en, andra kommer att lägga upp styrkoder, eller i högre grad arbeta med ef-
terkalkyler för att ta fram nationell bokslutsstatisk.

Av detta framgår att hänsyn tagits till flera ibland motstridiga krav när kon-
toplanen konstruerats. Utifrån ett snävt kommunperspektiv hade kontopla-
nen kunnat konstrueras på ett annat och kanske bättre sätt. Utifrån ett snävt
nationalräkenskapsperspektiv skulle kontoplanen antagligen också se an-
norlunda ut.
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Funktion och status

Målet med Kommun-Bas 13 är att den ska kunna användas och vidareutveck-
las i enskilda kommuner. Indelningen i de olika kontoklasserna kan på ett bra
sätt tillfredsställa en kommuns behov av information samtidigt som den på
ett rimligt sätt lyfter fram bokslutsstatistiken. Utifrån kontoplanens exempel
på huvudstruktur och detaljeringsgrader blir det naturligt för kommuner att
göra egna anpassningar med ökade eller minskade detaljeringsnivåer. Hu-
vudstrukturerna har förutsättningar att blir relativt likartade inom hela kom-
munsektorn.

Förhoppningen är att de kommuner som kommer att byta eller justera sin
kontoplan får ett bra stöd i denna normalkontoplan. Kommunikationen mel-
lan olika kommuner, och mellan stat och kommun kan underlättas när det
finns en kontoplan som kan definiera och exemplifiera befintliga och even-
tuellt tillkommande ekonomiska företeelser.

Även de kommuner som arbetar med en delvis annan uppläggning av re-
dovisningen än den som presenteras i Kommun-Bas 13 kommer att vara be-
tjänta av denna kontoplan då den definierar centrala begrepp och innebörder
i bokslutsstatistiken.

Ur Sveriges Kommuner och Landstings perspektiv är det de definitioner-
na som är det centrala i kontoplanen. Hur de olika definitionerna sedan num-
merkodas, sorteras eller systemtekniskt hanteras är av mer underordnad be-
tydelse.
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Kontoklass

1



Kontoklass 1

Tillgångar

I kontoklass 1 redovisas kommunens samtliga tillgångar indelade i anläggnings -
tillgångar, bidrag till statlig infrastruktur och omsättningstillgångar:

A Anläggningstillgångar
• Immateriella tillgångar
• Materiella anläggningstillgångar
– Mark, byggnader och tekniska anläggningar
– Maskiner och inventarier
– Övriga materiella anläggningstillgångar
• Finansiella anläggningstillgångar

B Bidrag till statlig infrastruktur

C Omsättningstillgångar
• Förråd m.m.
• Fordringar
• Kortfristiga placeringar
• Kassa och bank

Gränsdragningen mellan anläggningstillgång och omsättningstillgång framgår
av krl 6 kap. 1 § och av rkr:s rekommendation nr 20, Redovisning av finansiel-
la tillgångar och finansiella skulder.

I idéskriften Redovisning av kommunal markexploatering, belyser rkr de redo -
visningsfrågor som uppstår i samband med att en kommun bedriver exploate -
ringsverksamhet.

För uppgiftslämnande till scb:s rs bör uppmärksammas de särskilda konton
för inköp av anläggningstillgångar, det vill säga investeringar, som finns i konto-
grupp 61.

Alternativt kan inköp av anläggningstillgångar, som ska aktiveras, i stället re-
dovisas direkt på respektive tillgångskonto i kontoklass 1. I detta fall debiteras ett
un der konto för löpande anskaffningar under året, exempelvis konto 1211 Investe -
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ringar i maskiner. Vid bokslut avslutas underkonto 1211 mot tillgångskonto 121 Ma-
skiner, som då uppvisar det totala anskaffningsvärdet på kvarvarande tillgångar.
Det senare alternativet kan användas för samtliga konton i kontogrupp 10, 11, 12 och
13.

Kontogrupp 10

Immateriella anläggningstillgångar

I denna kontogrupp redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättighe-
ter som förvärvats eller i vissa fall tagits fram internt av kommunen. Ackumule-
rade avskrivningar redovisas som kreditpost på underkonto till respektive kon-
to. Se rekommendation nr 12.1 från rkr.

scb efterfrågar immateriella tillgångar totalt, det vill säga kontogrupp 10.

101 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten
På kontot redovisas nedlagda utgifter för utvecklingsarbete och liknan -
de arbeten som är av väsentligt värde för verksamheten under kom-
mande år.

1019 Ackumulerade av- och nedskrivningar på balanserade utgifter

102 Förvärvade immateriella tillgångar
På kontot redovisas utgifter för förvärvade immateriella tillgångar så-
som programvarulicenser, upphovsrättigheter, hyresrättigheter, servi-
tut och andra typer av rättigheter.

Kontot kan vid behov underindelas.

1029 Ackumulerade av- och nedskrivningar på förvärvade immateriella 
tillgångar
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Kontogrupp 11

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Med en anläggningstillgångs anskaffningsvärde avses utgifterna för anlägg-
ningstillgångens förvärv eller tillverkning. I anskaffningsvärdet ska samtliga ut-
gifter för förvärvet eller tillverkningen medräknas. Detta innebär att till förvär-
vet hänförbara kostnader som transporter, tullavgifter, monteringskostnader
och övriga hanteringskostnader ska inkluderas i anskaffningsvärdet. Invester-
ingar som sträcker sig över en längre tid kan påföras en ränta under byggnadsti-
den. (Se krl 6 kap. 3 § och rekommendation nr 11.1 från rkr.)

Anläggningstillgång som fortlöpande minskar i värde ska årligen belastas med
värdeminskning. Avskrivningsbeloppet ska anpassas till lämplig plan med hän-
syn till tillgångens uppskattade nyttjandeperiod. Avskrivningarna ska påbörjas
vid den tidpunkt då en anläggning tas i bruk.

Värdeminskning genom planenlig avskrivning redovisas på underkonto med
”9” som fjärde siffra omedelbart efter respektive tillgångskonto.

Specifikation bör ske i en not till balansräkningen. En särredovisning av mark-
respektive byggnadsvärdet för respektive fastighetskonto rekommenderas där så
är möjligt, då markvärdet inte ska ligga till grund för avskrivningar.

Då anläggningsregister kan skilja från kommun till kommun måste anpass-
ningar göras utifrån de enskilda kommunernas förutsättningar.

På respektive tillgångskonto redovisas finansiella leasingavtal för mark, bygg-
nader och tekniska anläggningar som ska tas upp som tillgång. Ett leasingavtal
klassificeras som finansiellt om de ekonomiska fördelarna och riskerna som
hänger ihop med ett ägande av tillgången i allt väsentligt har överförts till lease-
tagaren. För ytterligare information se rekommendation nr 13.1 från rkr. Ope-
rationella leasingavtal aktiveras inte utan leasingavgifterna kostnadsförs i resul-
taträkningen i den period de avser. Se kontogrupp 63 Hyra/leasing av anlägg-
ningstillgångar.

Vid försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar sker redovis-
ningen via konto 382, se anvisningen till detta konto.

scb efterfrågar hela kontogrupp 11.
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111 Markreserv

Detta konto är avsett för anskaffningsvärdet för kommunens markre-
serv inklusive bebyggda fastigheter och saneringsfastigheter av enkla-
re typ.

112 Verksamhetsfastigheter
På detta konto redovisas anskaffningsvärdet av verksamhetsfastighe-
ter. Till anskaffningsvärdet räknas även sådan utrustning som är nöd-
vändig för fastighetens allmänna funktion. Med verksamhetsfastighe-
ter avses anläggningar där kommunen bedriver annan service än affär-
sverksamhet, till exempel förvaltningshus, sjukhus, skolor, barnstugor,
ålderdomshem, fritidsanläggningar.

Planenliga avskrivningar debiteras konto 792, Avskrivning på byggna-
der, tekniska anläggningar, och krediteras underkonto:

1129 Ackumulerade av- och nedskrivningar, verksamhetsfastigheter

113 Fastigheter för affärsverksamhet
På detta konto redovisas anskaffningsvärdet av fastigheter för affärs-
verksamhet. Till anskaffningsvärdet räknas även sådan utrustning som
är nödvändig för fastighetens allmänna funktion. Med affärsverksam-
het avses anläggningar som vattenverk, renhållningsverk, fjärrvärme-
verk, elverk, hamnar med mera.

Planenliga avskrivningar debiteras konto 792, Avskrivning på byggna-
der, tekniska anläggningar, och krediteras underkonto:

1139 Ackumulerade av- och nedskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet

114 Publika fastigheter
På detta konto redovisas anskaffningsvärdet för publika fastigheter.
Med publika fastigheter avses anläggningar för allmänt offentligt bruk
som gator, vägar och parker.

Planenliga avskrivningar debiteras konto 792, Avskrivning på byggna-
der, tekniska anläggningar, och krediteras underkonto:
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1149 Ackumulerade av- och nedskrivningar, publika fastigheter

115 Fastigheter för annan verksamhet
På detta konto redovisas anskaffningsvärdet för fastigheter som i förs-
ta hand inte riktar sig till kommunens egen verksamhet till exempel hy-
resfastigheter, industrifastigheter, tomträttsmark och skogsmark.

Planenliga avskrivningar debiteras konto 792, Avskrivning på byggna-
der, tekniska anläggningar, och krediteras underkonto:

1159 Ackumulerade av- och nedskrivningar, fastigheter för annan verksamhet

116 Övriga fastigheter
På detta konto redovisas anskaffningsvärdet för övriga fastigheter som
till exempel fastigheter som kommunen äger i andra kommuner samt
civilförsvarsanläggningar.

Planenliga avskrivningar debiteras konto 792, Avskrivning på byggna-
der, tekniska anläggningar, och krediteras underkonto:

1169 Ackumulerade av- och nedskrivningar, övriga fastigheter

117 Pågående ny-, till- och ombyggnad
Detta konto används för redovisning av utgifter som avser pågående
byggnadsarbeten i egen regi vid uppförande av en ny fastighet. När
byggnadsarbetena avslutas och byggnaden är färdig ska utgifterna över-
föras till respektive fastighetskonto (konto 112–116).

Detta konto används också för redovisning av utgifterna för pågående
till- eller ombyggnad i egen regi av en äldre fastighet som medför en höj-
ning av fastighetens värde. När sådana arbeten avslutas överförs utgif-
terna till respektive fastighetskonto (konto 112–116).

Svårigheter uppstår i praktiken vad gäller gränsdragningen mellan un-
derhållskostnader och standardförbättrande åtgärder (ny-, till- och
ombyggnad).

På kontot redovisas även exploateringsprojekt som ej ska avyttras dvs.

redovisas som anläggningstillgång. Exploateringsprojekt som ska av -
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yttras redovisas som omsättningstillgång, konto 147. Se idéskrift, Redo-
visning av kommunal markexploatering, från rkr.

Byggnadsarbeten som utförs av entreprenör ska särredovisas. Särskilt
konto har lagts upp i kontogrupp 61, Fastighetskostnader och fastig-
hetsentreprenader . Se även konteringsanvisningarna till konto 617,
Husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader. Alterna-
tivt redovisas husbyggnadsentreprenader på ett särskilt underkonto,
1171.

Uppgifter om husbyggnadsentreprenader efterfrågas av scb i rs.

Kontogrupp 12

Maskiner och inventarier

I denna kontogrupp redovisas anskaffning av maskiner och inventarier som har
en nyttjandeperiod överstigande tre år och som inte är av ringa värde. I anskaff-
ningsvärdet inräknas alla utgifter fram till den tidpunkt då tillgången är färdig att
tas i bruk. Även utgifter för värdehöjande förbättringar inräknas i tillgångens
värde. Angående hantering av avskrivningar, se anvisningar till kontogrupp 11.

På respektive tillgångskonto redovisas finansiella leasingavtal för maskiner
och inventarier som ska tas upp som tillgång. Ett leasingavtal klassificeras som
finansiellt om de ekonomiska fördelarna och riskerna som hänger ihop med ett
ägande av tillgången i allt väsentligt har överförts till leasetagaren. För ytterliga-
re information se rekommendation nr 13.1 från rkr. Operationella leasingavtal
aktiveras inte utan leasingavgifterna kostnadsförs i resultaträkningen i den pe-
riod de avser. Se kontogrupp 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar och kon-
to 695, Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel.

Värdeminskning genom planenlig avskrivning, redovisas på underkonto med
”9” som fjärde siffra, omedelbart efter respektive tillgångskonto. Motkontot som
debiteras är konto 793 Avskrivning på maskiner och inventarier.

Då anläggningsregister kan skilja från kommun till kommun måste anpass-
ningar göras utifrån de enskilda kommunernas förutsättningar.

Vid försäljning av maskiner och inventarier sker redovisningen via konto 381,
se anvisningen till detta konto.

scb efterfrågar maskiner och inventarier totalt, det vill säga kontogrupp 12.
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121 Maskiner

Detta konto visar anskaffningsvärdet för arbetsmaskiner och större
specialverktyg, exempelvis väghyvlar, grävmaskiner, svetsaggregat, ma-
skiner för kök och tvätt med mera.

Planenliga avskrivningar debiteras konto 793, Avskrivning på maskiner
och inventarier, och krediteras underkonto:

1219 Ackumulerade av- och nedskrivningar, maskiner

122 Inventarier
På detta konto redovisas anskaffningsvärdet för inventarier. Med in-
ventarier avses icke fast utrustning annan än maskiner, exempelvis
möbler och övrig lokalutrustning.

Planenliga avskrivningar debiteras konto 793, Avskrivning på maskiner
och inventarier, och krediteras underkonto:

1229 Ackumulerade av- och nedskrivningar, inventarier

123 Byggnadsinventarier
På detta konto förs de delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda
att direkt tjäna byggnadens användning för rörelseändamål. Exempel
på byggnadsinventarier är:
• ingående maskinfundament, räls och traversbanor, tankar och be-

hållare i en industribyggnad
• ledningar för vatten, avlopp och elektricitet för verksamheten.
• ventilationsanläggningar

Planenliga avskrivningar debiteras konto 793, Avskrivning på maskiner
och inventarier, och krediteras underkonto:

1239 Ackumulerade av- och nedskrivningar, byggnadsinventarier

124 Bilar och andra transportmedel
På detta konto redovisas anskaffningsvärdet för motordrivna fordon
exempelvis personbilar, lastbilar, sopmaskiner. I anskaffningsvärdet
för personbilar ingår även mervärdesskatt.
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Planenliga avskrivningar debiteras konto 793, Avskrivning på maskiner
och inventarier, och krediteras underkonto:

1249 Ackumulerade av- och nedskrivningar, bilar och andra transportmedel

125 Pågående arbeten maskiner och inventarier
Detta konto används för redovisning av utgifter som avser pågående ar-
beten avseende maskiner och inventarier. När arbetena är avslutade
ska utgifterna överföras till respektive konto för maskiner och inventa-
rier (konto 121–124).

126 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen
Detta konto används för redovisning av förbättringsutgifter på annans
fastighet. Fastighetsägaren, ej nyttjanderättshavaren, blir i detta fall
ägare till det som utförts.

Är fastigheten avsedd att nyttjas under kortare tid än tre år ska förbätt-
ringsutgifterna kostnadsföras direkt om en sådan kostnadsföring inte i
väsentlig grad påverkar bedömningen av verksamhetens resultat och
ställning.

Planenliga avskrivningar debiteras konto 793, Avskrivning på maskiner
och inventarier, och krediteras underkonto:

1269 Ackumulerade av- och nedskrivningar, förbättringsutgifter

128 Konst
På kontot redovisas inventarier som utgörs av konstföremål som tavlor,
skulpturer och dylikt.

129 Övriga maskiner och inventarier
På detta konto redovisas andra maskiner och inventarier än de som om-
fattas av konto 121–128.

Planenliga avskrivningar debiteras konto 793, Avskrivning på maskiner
och inventarier, och krediteras underkonto:

1299 Ackumulerade av- och nedskrivningar, övriga maskiner och inventarier
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Kontogrupp 13

Finansiella anläggningstillgångar och bidrag till 
statlig infrastruktur
I denna kontogrupp redovisas värdepapper som förvärvats för långfristig placer-
ing eller avser långfristiga fordringar samt bidrag till statlig infrastruktur. Kort-
fristiga placeringar redovisas i kontogrupp 18. Avgörande för om en placering är
lång- eller kortfristig är syftet med innehavet, ska den brukas eller innehas sta-
digvarande. Se rekommendation nr 20, Redovisning av finansiella tillgångar och
finansiella skulder, från rkr.

Vid försäljning av värdepapper, andelar och bostadsrätter sker redovisningen
via konto 383, se anvisningen till detta konto.

För nedskrivning av värdet på värdepapper och långfristiga fordringar som be-
dömts som varaktiga, krediteras aktuellt värderegleringskonto 1329, 1339, 1349,
1359, 1379 eller 1389 och debiteras konto 795, Nedskrivning av anläggningstill-
gång. Vid en återföring av nedskrivning debiteras aktuellt värderegleringskonto
1329, 1339, 1349,1359, 1379 eller 1389 och krediteras konto 796, Återföring av
nedskrivning av tillgångar, som motkonto.

Uppskrivning av finansiella tillgångar får ske när tillgångar har ett tillförlitligt
och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde. Detta under förut-
sättning att uppskrivning sker till högst det värde som står i överensstämmelse
med god redovisningssed. Observera att en uppskrivning ej får tas med i resul-
taträkningen utan ska föras direkt till posten eget kapital i balansräkningen. I
samband med uppskrivningen ska upplysning lämnas om storleken på det upp-
skrivna beloppet i not. (Se krl 6 kap. 6 § och krk:s rekommendation nr 20, Re-
dovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder.)

132 Aktier och andelar
På detta konto redovisas aktier och andelar som stadigvarande innehas.
Aktier och andelar i kommunens koncernföretag bör särredovisas. Ak-
tier och andelar som förvärvats för kortfristig placering redovisas i fö-
rekommande fall på konto 182.

Aktier och andelar efterfrågas av scb i rs tillsammans med konto 137,
Bostadsrätter. Även aktier och andelar i kommunens koncernföretag ef-
terfrågas av scb i rs.

42 Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kontoklass 1 • Tillgångar



1321 Aktier och andelar i kommunens koncernföretag
Aktier och andelar i kommunens koncernföretag efterfrågas av scb i rs.

1329 Värdereglering aktier och andelar

133 Obligationer, förlagsbevis m.m.
På detta konto redovisas obligationer, förlagsbevis med mera som för-
värvats för långfristig placering. Observera att Certifikat redovisas på
konto 134.

Obligationer, förlagsbevis med mera, som förvärvats för kortsiktig pla -
ce ring redovisas på konto 183.

Kontot kan indelas i underkonton för att särskilja motpart enligt föl-
jande:
• Icke-finansiella företag
• Banker
• Övriga finansiella företag
• Staten (Statsskuldsväxlar)
• Kommuner
• Utlandet

Obligationer, förlagsbevis m.m. efterfrågas av scb i rs tillsammans med
konto 134, Certifikat.

Obligationer, förlagsbevis med mera uppdelat på motpart efterfrågas i
kreditmarknadsstatistiken till scb.

1339 Värdereglering obligationer, förlagsbevis m.m.

134 Certifikat
På detta konto redovisas certifikat som förvärvats för långfristig pla-
cering. Obligationer, förlagsbevis med mera redovisas på konto 133.

Certifikat, som förvärvats för kortsiktig placering, redovisas på konto
184.
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Kontot kan indelas i underkonton för att särskilja motpart enligt föl-
jande:
• Icke-finansiella företag
• Banker
• Bostadsinstitut
• Övriga finansiella företag
• Staten (Statsskuldsväxlar)
• Kommuner
• Utlandet

Certifikat efterfrågas av scb i rs tillsammans med konto 133, Obligatio-
ner, förlagsbevis m.m.

Certifikat uppdelat på motpart efterfrågas i kreditmarknadsstatistiken
till scb.

1349 Värdereglering certifikat

135 Långfristiga fordringar
Kontot används för redovisning av utlämnade lån (både till anställda
och utomstående) eller andra fordringar med längre amorteringstid än
ett år. Den del som ska amorteras under nästa räkenskapsår omföres i
samband med bokslutet till konto 164, Kortfristig del av långfristiga
fordringar.

Fordringar hos kommunens koncernföretag ska kunna särskiljas; an-
tingen genom separat konto eller genom underindelning av detta kon-
to.

Långfristiga fordringar, dels totalt, dels hos kommunens koncernföretag,
efterfrågas av scb i rs.

1351 Långfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag
Långfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag efterfrågas av
scb i rs.

1359 Värdereglering långfristiga fordringar

137 Bostadsrätter
På kontot redovisas bostadsrätter för stadigvarande innehav.
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Bostadsrätter efterfrågas av scb i rs tillsammans med konto 132, Aktier
och andelar.

1379 Värdereglering bostadsrätter

138 Grundfondskapital
På detta konto redovisas det kapital som stiftaren (kommunen) till-
skjutit, så kallat grundfondskapital. Beakta dock att stiftelser är fri stå -
ende juridiska personer som inte kan ägas och att grundfondskapital
endast i undantagsfall bör redovisas som tillgång i kommunen.

Grundfondskapital efterfrågas av scb i rs.

1389 Värdereglering grundfondskapital

139 Bidrag till statlig infrastruktur
Kontot används för aktivering av bidrag till statlig infrastruktur enligt
2 kap 1§ lag om vissa kommunala befogenheter samt lag om kommunal
redovisning 5 kap 7§ om bidrag till statlig infrastruktur.

Ofta bör det bli aktuellt att använda konto 228, Andra avsättningar, som
motkonto till denna aktivering.

Bidrag till statlig infrastruktur efterfrågas av scb i rs.

1399 Ackumulerad upplösning, bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur ska upplösas med årliga enhetliga be-
lopp under högst 25 år. Upplösningen påbörjas det år bidraget beslutas
och redovisas i resultaträkningen på underkonto 4542, Upplösning av
aktiverat bidrag till statlig infrastruktur.

När bidraget är upplöst (kostnadsfört) i sin helhet ska det utrangeras
från konto 139 och underkonto 1399.
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Kontogrupp 14

Förråd, lager och exploateringsfastigheter

I kontogruppen redovisas omsättningstillgångar som förråd, lager och exploa-
teringsfastigheter.

scb efterfrågar förråd, lager och exploateringsfastigheter totalt, det vill säga konto -
grupp 14.

141 Förråd och lager
Kontot används för inköp till och uttag ur förråd/lager. I bokslutet ska
förråden inventeras och tas upp till det lägsta av verkligt värde eller an-
skaffningsvärde.

Eventuella pris- eller kvantitetsdifferenser regleras på kontot med
motkonto 4191, Värdeförändring av varor i förråd och lager.

147 Exploateringsfastigheter
Exploateringsfastighet som ska avyttras redovisas som en omsätt-
ningstillgång. Fastigheter som inte ska avyttras redovisas fram till fär-
digställandet som anläggningstillgång, konto 117, Pågående ny-, till- och
ombyggnad, och därefter på aktuell fastighetstyp.

Utgifter i samband med inköp av exploateringsfastigheter bokförs på
konto 411, Inköp av exploateringsmark, för att sedan aktiveras på kon-
to 147.

Vid försäljning sker redovisning via konto 372, Försäljning av exploa-
teringsfastigheter, se konteringsanvisning till detta konto.

Eventuell värdeförändring regleras på kontot med motkonto 4192, Vär-
deförändring omsättningstillgångar.

Se idéskrift från rkr, Redovisning av kommunal markexploatering.
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149 Tomträttsmark m.m.

På detta konto redovisas till exempel tomträttsmark avsedd att avytt-
ras. Vid försäljning sker redovisning via konto 379, se konteringsanvis-
ning till detta konto.

Tomträttsmark som inte ska avyttras redovisas som anläggningstill-
gång på konto 115 Fastigheter för annan verksamhet.

Eventuell värdeförändring regleras på kontot med motkonto 4192, Vär-
deförändring omsättningstillgångar.

Kontogrupp 15

Kundfordringar

I kontogruppen redovisas i första hand fordringar som grundar sig på utställda
fakturor. Övriga kortfristiga fordringar redovisas i kontogrupp 16 och 17.

scb efterfrågar i rs kundfordringar, det vill säga kontogrupp 15, med särredovis-
ning av konto 151, Kundfordringar avseende kundfordringar hos kommunens kon-
cernföretag (motpart 5–7). Vid besvarandet av den kvartalsvisa kreditmarknads-
statistiken till scb behövs uppdelning på konto 151 och 159.

151 Kundfordringar
Kontot debiteras för utgående fakturor och krediteras för inbetalning-
ar från kunder och kreditfakturor.

Kundfordringar hos kommunens koncernföretag ska kunna särskiljas
antingen genom att en annan koddel (motpart) utnyttjas, genom un-
derindelning av kontot eller som särskilt konto.

scb efterfrågar i rs kundfordringar hos kommunens koncernföretag.
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159 Värdereglering kundfordringar

På detta konto krediteras belopp som motsvarar nedskrivning på såda-
na kundfordringar som inte anses helt säkra och därför kräver speciell
bevakning. Samtidigt debiteras konto 735, Kundförluster, som mot-
konto.

Konto 159 är korrektivkonto till konto 151–158. Summan av konto 151–
158 och konto 159 visar det bokförda värdet av kundfordringar.

När förluster på kundfordringar slutligen konstaterats förs kvarvaran-
de belopp på konto 151–158 och 159 bort.

Om kommunen erhåller intäkter på tidigare avskrivna kundfordringar
bokförs intäkten på konto 365, Återvunna, tidigare avskrivna kund-
fordringar. Se anvisningarna till kontot.

Kontogrupp 16

Diverse kortfristiga fordringar

I denna kontogrupp redovisas andra kortfristiga fordringar än kund- och in-
terimsfordringar som redovisas i kontogrupp 15 respektive 17. Med kortfristiga
fordringar avses sådana fordringar som förfaller till betalning inom ett år från
bokslutsdagen.

scb efterfrågar diverse kortfristiga fordringar, det vill säga kontogrupp 16. Dess -
utom ska konto 165 och underkonto 1661 särredovisas.

Vid besvarandet av den kvartalsvisa kreditmarknadsstatistiken till scb behövs
uppdelning på konto 161, 163 och 164.

161 Fordringar hos anställda
På detta konto redovisas fordringar hos anställda, såsom reseförskott,
lån till anställda, personliga förskott och övriga förskott till anställda.
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163 Fordringar hos leverantörer

På detta konto redovisas fordringar hos leverantörer och andra intres-
senter, dels förskott och dels fordringar på grund av avtalsförhållanden.

164 Kortfristig del av långfristiga fordringar
På detta konto redovisas kortfristig del av långfristiga fordringar som
förfaller till betalning inom ett år.

165 Fordringar hos staten
Detta konto används för redovisningen av fordringar hos staten avse-
ende statsbidragsfordringar. Här redovisas även fordran avseende
särskild momsersättning inom kommunmomsen (6 % och 5 % respekti -
ve 18 %) vid köp av ej skattepliktig verksamhet. Motkontering sker på
konto 356, Särskild momsersättning vid köp av ej skattepliktig verk-
samhet.

Kommunalskattefordran redovisas på konto 178, Upplupna skattein-
täkter. Fordran som uppkommer vid periodisering av kommunal fas-
tighetsavgift redovisas dock här och motbokas på konto 828, Kommunal
fastighetsavgift. Skuld vid periodisering av kommunal fastighetsavgift
redovisas på konto 281, skulder till staten.

Fordringar hos staten efterfrågas av scb i rs.

1651 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
Kontot debiteras vid betalning till skattekontot och krediteras vid åter-
betalning från skattekontot och stäms av mot kontoutdrag från skatte-
verket.

Kontot debiteras/krediteras månadsvis vid upprättande av skattede-
klaration med något eller några av kontona 168 Fordran mervärdes -
skatt, redovisningskonto, 268 Moms, redovisningskonto, 271 Persona-
lens källskatt eller 293, Upplupna sociala avgifter och särskild löneskatt
som motkonto.

Kontot debiteras även vid inbetalning av preliminärskatt enligt F-
skattsedel.
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Anställningsstöd och tillfälligt sysselsättningsstöd tillgodoförs kom-
munen genom kreditering av skattekontot.

Kostnadsränta, som beräknas på underskott som uppkommer på skat-
tekontot, debiteras konto 852, Räntekostnader. Intäktsränta, som be -
räk nas på överskott som uppkommer på skattekontot krediteras konto
844, Ränteintäkter.

Om saldot på kontot är negativt på balansdagen bör saldot flyttas till un-
derkonto 2811, Avräkning för skatter och avgifter (Skattekonto).

Redovisning av momsersättningen för den ingående mervärdesskatten
i kommunens skattefria verksamheter (f.d. Ludvikamomsen), sker på
underkonto 1687.

166 Andra kortfristiga fordringar
På detta konto redovisas andra kortfristiga fordringar än de som lagts
upp på övriga konton i kontogruppen.

Andra kortfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag, exem-
pelvis kortfristig utlåning, ska kunna särskiljas antingen genom under-
indelning av kontot, underkonto 1661, eller genom utnyttjandet av an-
nan koddel (motpart).

1661 Kortfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag
Kortfristiga fordringar hos kommunens... efterfrågas av scb i rs.

167 Ingående mervärdesskatt
På detta konto debiteras avdragsgill ingående mervärdesskatt – dels för
skattskyldiga verksamheter, dels för så kallade skattefria verksamheter
– som framgår av inköpsfaktura, avräkningsnota med mera.

Utöver de krav mervärdesskattelagen ställer på redovisning vid omsätt-
ning av skattepliktiga varor och tjänster, gäller av konkurrensskäl en
särrutin. Denna innebär att kommunerna i princip har en generell av-
dragsrätt även för övrig moms. Momsersättning för ingående moms, för
så kallade skattefria verksamheter, återfås via en särskild ansökan till
Särskilda skattekontoret i Jönköping (tidigare Ludvika).
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Vid redovisning till skatteverket måste därför moms avseende skatt-
skyldiga verksamheter skiljas från moms avseende skattefria verksam-
heter (f.d. Ludvikamoms). Denna uppdelning sker på underkonto.

Även moms på tjänsteförvärv från utlandet och varuförvärv från andra
eu-länder behöver särskiljas i förekommande fall. För att underlätta
redovisning av moms på momsdeklarationen sker en ytterligare upp-
delning på underkonto, se nedan.

1671 Ingående mervärdesskatt, skattskyldiga verksamheter
På detta underkonto debiteras avdragsgill ingående mervärdesskatt
som framgår av inköpsfaktura, avräkningsnota med mera på anskaff-
ningar till kommunens skattskyldiga verksamheter.

Om inköp av tjänster eller varor sker från annat land till skattskyldiga
verksamheter redovisas dessa på konto 1675.

1675 Beräknad ingående mervärdesskatt på förvärv från utlandet till skatt -
skyldiga verksamheter
På detta underkonto redovisas ingående moms (så kallad förvärvsskatt)
på:
• varor förvärvade från eu-land
• tjänster förvärvade från utlandet (det vill säga samtliga länder

utanför Sverige)

Denna moms redovisas i momsdeklarationen tillsammans med av -
drags gill ingående skatt.

1677 Momsersättning, skattefria verksamheter (f.d. Ludvikamomsen)
På detta underkonto debiteras avdragsgill ingående moms som framgår
av inköpsfaktura, avräkningsnota med mera på anskaffningar till kom-
munens skattefria verksamheter (f.d. Ludvikamoms). Om inköp av
tjänster eller varor sker från annat land till skattefria verksamheter re-
dovisas dessa på konto 1678.
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1678 Beräknad momsersättning på förvärv från utlandet till skattefria verk -
samheter
På detta konto redovisas ingående moms (så kallad förvärvsskatt) på:
• varor förvärvade från eu-land
• tjänster förvärvade från utlandet (det vill säga samtliga länder

utanför Sverige)
Denna moms redovisas genom rekvisition, till Särskilda skattekontoret
i Jönköping (tidigare Ludvika), tillsammans med annan momsersätt-
ning i de skattefria verksamheterna.

168 Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto
Kontot används som momsredovisningskonto då kommunen redovisar
högre ingående än utgående moms, det vill säga har en fordran hos sta-
ten. För redovisning av moms till skatteverket måste moms avseende
skattskyldiga verksamheter skiljas från momsersättning avseende skat-
tefria verksamheter (f.d. Ludvikamoms). Denna uppdelning sker på un-
derkonto enligt följande:

1681 Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto skattskyldiga verksamheter
För skattskyldiga verksamheter har kommunen normalt en skatteskuld
till staten vilken redovisas på konto 268. Har kommunen vid bokslut en
fordran för mervärdesskatt ska (debet-) saldot överföras från konto 268

till underkonto 1681.

1687 Redovisningskonto momsersättning för kommunens skattefria verksam-
het (f.d. Ludvikamomsen)
Underkontot används för redovisning av momsersättning motsvaran-
de den ingående mervärdesskatten för kommunens skattefria verk-
samheter (f.d. Ludvikamoms). Hit förs saldot från konto 1677–1678.

169 Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar
På detta konto krediteras belopp som motsvarar nedskrivning på ford-
ringar som bedömts som osäkra med konto 738, Förluster på kortfristi-
ga fordringar, som motkonto.

Konto 169 är korrektivkonto till konto 161–166. Summan av konto 161–
166 och konto 169 visar det bokförda värdet av diverse kortfristiga ford-
ringar.
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Kontogrupp 17

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

I denna kontogrupp redovisas förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, det
vill säga interimsfordringar. Kontona används vid periodisering av kostnader re-
spektive intäkter vid årsbokslut eller vid delårsrapporter. Interimskonton debi-
teras med de periodiserade beloppen med respektive kostnads- eller intäkts-
konto som motkonto. Vid nästa räkenskapsperiods början återförs saldon på in-
terimskonton till respektive kostnads- eller intäktskonto.

scb efterfrågar förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, det vill säga konto-
grupp 17, exklusive konto 178, Upplupna skatteintäkter, vilka ska särredovisas.

Vid besvarandet av den kvartalsvisa kreditmarknadsstatistiken till scb behövs
uppdelning på konto 176.

171 Förutbetalda kostnader
Detta konto är interimskonto för periodisering av exempelvis hy-
reskostnader, leasingkostnader eller försäkringskostnader som avser
en kommande period.

Förutbetalda räntekostnader redovisas på konto 174.

174 Förutbetalda räntekostnader
Detta konto är interimskonto för periodisering av räntekostnader.
Kontot debiteras vid räkenskapsperiodens slut för förutbetalda ränte-
kostnader som avser en kommande period med konto 852, Räntekost-
nader, som motkonto.

175 Upplupna intäkter
Detta konto är interimskonto för periodisering av upplupna, ej debite-
rade, kundfordringar som avser föregående period.

Upplupna, ej erhållna, ränteintäkter för föregående period redovisas på
konto 176.
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176 Upplupna ränteintäkter

Detta konto är interimskonto för periodisering av ränteintäkter. Hit
förs även obligationsräntor från senaste ränteterminer. Kontot debite-
ras vid räkenskapsperiodens slut för upplupna ej erhållna ränteintäk-
ter med konto 844, Ränteintäkter, som motkonto.

178 Upplupna skatteintäkter
Detta konto är interimskonto för periodisering av skatteintäkter. Kon-
tot debiteras vid räkenskapsperiodens slut för upplupna ej erhållna
skatteintäkter, det vill säga en positiv skatteavräkning, med konto 805,
Skatteavräkning som motkonto. Se rekommendation nr 4.2 från rkr.

Upplupna skatteintäkter efterfrågas av scb i rs.

179 Övriga interimsfordringar
Detta konto är interimskonto för periodisering av andra förutbetalda
kostnader och upplupna intäkter än de som omfattas av övriga konton
i kontogruppen.

Kontogrupp 18

Kortfristiga placeringar (i värdepapper)

I denna kontogrupp redovisas kortfristiga placeringar av likvida medel i värde-
papper. Långfristiga placeringar redovisas i kontogrupp 13. Avgörande för om en
placering är lång- eller kortfristig är syftet med innehavet. Finansiella tillgångar
som inte är avsedda att innehas eller brukas stadigvarande ska klassificeras som
omsättningstillgångar och redovisas som kortfristig. Se krk:s rekommendation
nr 20, Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder.

Vid besvarandet av den kvartalsvisa kreditmarknadsstatistiken till scb behövs
uppdelning på konto 182, 183, 184 och 189.
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182 Aktier och andelar

Kontot används i förekommande fall för aktier och andra andelar som
förvärvats och som avses avyttras inom ett år. Aktier och andelar som
förvärvats för långfristig placering redovisas på konto 132.

Aktier och andelar efterfrågas av scb i rs.

183 Obligationer, förlagsbevis m.m.
Kontot används för obligationer, förlagsbevis med mera som förvärvats
för kortfristig placering av likvida medel. Köpta obligationer bokförs till
anskaffningsvärde inklusive kurtage, stämpelkostnad med mera. Obli-
gationsräntor bokförs som intäkt på konto 844, Ränteintäkter, först när
de förfaller till betalning. Upplupna räntor från senaste ränteterminer
till bokslutsdagen kan tas upp i balansräkningen som tillgång på konto
176. Obligationer, förlagsbevis med mera som förvärvats för långsiktig
placering redovisas på konto 133.

Kontot kan indelas i underkonton för att särskilja motpart åt enligt föl-
jande:
• Icke-finansiella företag
• Banker
• Övriga finansiella företag
• Staten (Statsskuldsväxlar)
• Kommuner
• Utlandet

Obligationer, förlagsbevis m.m. efterfrågas av scb i rs.

Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning    55

Kontoklass 1 • Tillgångar



184 Certifikat

På detta konto redovisas certifikat som förvärvats för kortfristig pla-
cering. Obligationer, förlagsbevis med mera redovisas på konto 183.

Kontot kan indelas i underkonton för att särskilja motpart åt enligt föl-
jande:
• Icke-finansiella företag
• Banker
• Bostadsinstitut
• Övriga finansiella företag
• Staten (Statsskuldsväxlar)
• Kommuner
• Utlandet

Certifikat efterfrågas av scb i rs.

189 Värdereglering av kortfristiga placeringar
Kontot används vid bokslut om marknadsvärdet för kortfristiga pla-
ceringar på balansdagen skulle understiga anskaffningsvärdet. Kontot
krediteras med värderegleringsbeloppet med underkonto 8598, Ned -
skrivning av finansiella omsättningstillgångar, som motkonto. Vid en
återföring av nedskrivningen debiteras kontot med underkonto 8498,
Återföring av nedskrivningar av finansiella omsättningstillgångar, som
motkonto.

Värdereglering av kortfristiga placeringar efterfrågas av scb i rs.

Kontogrupp 19

Kassa och bank

I denna kontogrupp redovisas kassabehållningar, bankbehållningar och spärra-
de bankmedel.

I balansräkningen redovisas medel som handhas för annans räkning, och vil-
ka bokförts i huvudboken, som en separat post under likvida medel, omsättnings -
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tillgång respektive som kortfristig skuld om beloppet är väsentligt. Är beloppet
inte väsentligt lämnas upplysningar i not till likvida medel.

Om kommunen redovisar medel som handhas för annans räkning, i ett sido -
ordnat system, används konto 021, Privata medel. I balansräkningen redovisas
dessa medel som en ansvarsförbindelse.

Se information från Rådet för kommunal redovisning, Redovisning av privata
medel, december 2000.

scb efterfrågar likvida medel totalt, det vill säga kontogrupp 19.

191 Kassa
Kontot används endast för kontanttransaktioner. Hit räknas även er-
hållna checkar, postväxlar och postanvisningar som inte insatts på eget
bankkonto. Om flera separata kassor förekommer kan särskilda under-
konton läggas upp för dessa. Observera att redovisningsmedel avseen-
de handkassa och personliga förskott redovisas på konto 161, Fordring-
ar hos anställda.

192 Bank
En kommuns transaktionskonton benämns hos de olika bankerna på
olika sätt t.ex. checkkonto, affärskonto eller företagskonto. Till dessa
konton kan vara kopplade olika typer av girofunktioner och/eller möj-
lighet till kredit. Varje enskild kommun bör därför använda (och
benämna) kontona 192–195 i enlighet med sina egna behov.

Kontot kan användas för checkräkning med kredit i kombination med
konto 232, Checkkredit.

Beroende på om checkkrediten utnyttjas eller ej bör, enligt god redo-
visningssed, redovisningen skifta mellan konto 192, Bank och konto
232, Checkkredit. Av praktiska skäl kan det vara lämpligt att löpande
bokföring endast sker på konto 192, trots att det innebär att kontot kan
visa ett minussaldo. I samband med årsbokslut eller delårsrapport mås-
te dock omföring ske så att utnyttjad del av kreditlöften redovisas i not.

Utnyttjade checkräkningskrediter och byggnadskreditiv redovisas i ba-
lansräkningen som skuld och beviljat belopp inom linjen eller i not. Se
även konteringsanvisningen till konto 232.
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196 Bank, koncernkonto

Kontot är ett gemensamt konto för kommunkoncernen. Kontot utgör
huvudkonto till en grupp underkonton för företagen vars syfte är att
åstadkomma likviditetsutjämning mellan dessa och kommunen. Det är
huvudkontots saldo som är kommunens fordran på eller skuld till ban-
ken. Saldon på underkonton utgör företagens fordran på eller skuld till
kommunen och redovisas på underkonto 1661, Kortfristiga fordringar
hos kommunens koncernföretag, respektive konto 246, Kortfristiga
skulder till kommunens koncernföretag, vid bokslut.

197 Spärrade bankmedel
Kontot används exempelvis vid domstolsutfall där skadestånd utdömts
och där processen ännu ej är klar.
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Kontoklass

2



Kontoklass 2

Eget kapital och skulder

I kontoklass 2 redovisas kommunens eget kapital samt samtliga avsättningar och
skulder. Skulderna är uppdelade i långfristiga respektive kortfristiga skulder.

A Eget kapital
• Ingående värde
• Årets resultat

B Avsättningar
• Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
• Andra avsättningar

C Skulder
• Långfristiga skulder
• Kortfristiga skulder:
– Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder
– Leverantörsskulder
– Moms och särskilda punktskatter
– Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
– Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Gränsdragningen mellan kortfristiga skulder och långfristiga skulder framgår av
krl 5 kap. 2 § och rkr:s rekommendation nr 20, Redovisning av finansiella till-
gångar och finansiella skulder.

Begreppet avsättningar preciseras i krl 6 kap. 11 § och rkr:s rekommenda-
tion nr 10.2, Avsättningar och ansvarsförbindelser.
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Kontogrupp 20

Eget kapital

I denna kontogrupp redovisas eget kapital. För att visa sambandet mellan resul-
taträkningen, konto 890, Årets resultat, och balansräkningen specificeras eget
kapital i ingående eget kapital och årets resultat (årets förändring).

scb efterfrågar kontogrupp 20. Konto 201 och 202 ska särredovisas.

201 Eget kapital, ingående värde
Här redovisas det ingående värdet på eget kapital från föregående år.

scb efterfrågar eget kapital, ingående värde i rs.

202 Årets resultat
I samband med bokslutet krediteras kontot med årets överskott eller
debiteras med årets underskott och motkonteras konto 890, Årets re-
sultat.

Årets resultat efterfrågas av scb i rs.

Kontogrupp 21

Fri
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Kontogrupp 22

Avsättningar

Denna kontogrupp preciseras i krl 6 kap. 11 § och i rkr:s rekommendation nr
10.2, Avsättningar och ansvarsförbindelser. Avsättningar är en skuld som är oviss
vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. Avsättningar kan endast göras för legala
förpliktelser.

scb efterfrågar kontogrupp 22 Avsättningar, med särredovisning av konto 221 och
222 tillsammans, konto 225 och konto 228 var för sig.

221 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
På detta konto redovisas pensionsförmåner intjänade från och med
1998 enligt den så kallade blandade modellen. Förmåner intjänade före
1998 ska däremot redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen.

Skuldförändringen avser årets intjänade pensionsrättigheter samt vär-
desäkring av den skuld som upparbetats från och med 1998 (det vill säga
bruttoökningen av pensionsskulden) minus utbetalda pensioner under
året gällande pensioner som intjänats 1998 eller senare samt den indi-
viduella delen.

I samband med bokslutet konteras förändringen av den bokförda pen-
sionsskulden konto 221 efter uppgift från pensionsadministratören.
Motkontering görs dels på underkonto 5721, Förändring av pensions -
avsättningar, dels på konto 853, Ränta på pensionsavsättningar. Pen-
sionskostnad, avgiftsbestämd ålderspension, redovisas som kortfristig
skuld på konto 296, Upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd ålders -
pension, för utbetalning året efter bokslutsåret.

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser efterfrågas av scb i
rs.
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222 Avsättning för särskild avtalspension, visstidspension och 
liknande

På detta konto redovisas särskild avtalspension, visstidspension och
liknande förpliktelser. I samband med bokslutet konteras förändring-
en av den bokförda skulden efter uppgift från pensionsadministratö-
ren. Motkontering görs dels på underkonto 5722, Förändring av avsätt-
ning för särskild avtalspension, visstidspension och liknande, dels i fö-
rekommande fall på konto 853, Ränta på pensionsavsättningar (se re-
kommendation nr 2.1 från rkr).

Avsättning för särskild avtalspension, visstidspension och liknande efter -
frågas av scb i rs.

225 Avsättning för särskild löneskatt på pensioner
Här redovisas avsättning för särskild löneskatt. Den särskilda löne-
skatten på pensionerna ska periodiseras och redovisas enligt samma
principer som gäller för pensioner enligt krl. Den upplupna löneskat-
ten på den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas på underkonto
2933, Upplupen särskild löneskatt på avgiftsbestämd ålderspension.
Upplupen löneskatt på utbetalda pensioner redovisas på underkonto
2934, Upplupen särskild löneskatt på utbetalda pensioner (se rkr nr 5).

Avsättning löneskatt efterfrågas av scb i rs.

228 Andra avsättningar
På kontot redovisas övriga avsättningar för vilka några särskilda konton
inte lagts upp inom kontogruppen.

Kontot kan indelas i underkonton för att särskilja övriga avsättningar
som kortfristiga eller långfristiga.

På underkonto 2281 redovisas avsättningar som görs för att i framtiden
återställa deponier/soptippar med konto 787, Förändring av övriga av-
sättningar, som motkonto.

Andra avsättningar efterfrågas av scb i rs.

Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning    63

Kontoklass 2 • Eget kapital och skulder



2281 Avsättning för återställande av deponier/soptippar

Avsättning för återställande av deponier/soptippar efterfrågas av scb i
rs.

Kontogrupp 23

Långfristiga skulder

I denna kontogrupp redovisas kommunens samtliga långfristiga skulder.
Enligt rkr:s rekommendation nr 20, Redovisning av finansiella tillgångar och

finansiella skulder, ska en långfristig finansiell skuld som förfaller till betalning
inom tolv månader räknat från balansdagen även fortsättningsvis vara klassifi-
cerad som långfristig under förutsättning att samtliga villkor nedan uppfyllda:
a) den ursprungliga löptiden var längre än tolv månader
b) kommunen har för avsikt att refinansiera skulden långfristigt och
c) denna avsikt stöds av en överenskommelse om refinansiering eller en öve-

renskommelse om ändrad amorteringsplan som träffats innan årsredovis-
ningen eller delårsrapporten avlämnas.

232 Checkkredit
Detta konto används för checkkonto med kredit, under förutsättning
att beviljad kredit är långfristig. Här avses avtal med kreditinstitut om
lån upp till visst belopp i form av checkräkningskredit. (För checkkon-
to utan kredit används konto 192, Bank). Om någon del av kreditbelop-
pet ska amorteras inom det närmaste året, ska denna del redovisas som
kortfristig skuld, konto 242, Kortfristig del av långfristig skuld.

Kreditavtalet är formellt av kortfristig natur, men eftersom sådana av-
tal för det mesta förnyas, eventuellt med viss amortering, betraktas
checkkrediten som en långfristig kredit.

Beroende på om checkkrediten utnyttjas eller ej bör, enligt god redo-
visningssed, redovisningen skifta mellan konto 192, Bank och konto 232,
Checkkredit. Av praktiska skäl kan det vara lämpligt att löpande bok-
föring endast sker på kontot 192, trots att det innebär att kontot kan visa
ett minussaldo. I samband med årsbokslut eller delårsrapport måste
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dock omföring ske så att nyttjad checkkredit redovisas på konto 232. Ej
nyttjad del av kreditlöften redovisas i not.

Utnyttjade checkräkningskrediter och byggnadskreditiv redovisas allt -
så i balansräkningen som skuld och beviljat belopp inom linjen eller i
not. Se även konteringsanvisningen till konto 192.

Checkkredit efterfrågas av scb i rs tillsammans med konto 239, Övriga
långfristiga skulder.

234 Lån i banker och kreditinstitut
På detta konto redovisas långfristiga skulder i svensk valuta till banker,
hypoteksinstitut, kreditaktiebolag, försäkringsinstitut och dylikt.

Uppfylls inte villkoren för långfristiga skulder enligt rkr:s rekom-
mendation nr 20, Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella
skulder, redovisas den tidigare långfristiga skulden som kortfristig
skuld på konto 242, Kortfristig del av långfristig skuld.

Lån i utländsk valuta redovisas på konto 235.

Lån i banker och kreditinstitut efterfrågas av scb i rs.

235 Lån i utländsk valuta
Här redovisas långfristiga lån från utländska långivare samt lån från
svenska banker i utländsk valuta.

Skulder i utländsk valuta omräknas efter balansdagens kurs, om denna
är högre än kursen vid skuldens uppkomst. Långfristiga skulder som
uppskrivits i tidigare bokslut kan nedskrivas, dock inte under ur-
sprungskursen. Se anvisningarna till konto 848, Valutakursvinster och
konto 858, Valutakursförluster.

Långfristiga lån i utländsk valuta efterfrågas av scb i rs.
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236 Långfristiga skulder till koncernföretag

Här redovisas långfristiga skulder till kommunens koncernföretag.

Långfristiga skulder till koncernföretag efterfrågas av scb i rs.

237 Långfristig leasingskuld
Här redovisas anskaffningsvärdet minskat med gjorda amorteringar på
leasingskulden. Se rkr rekommendation nr 13.1.

Långfristiga leasingskulder efterfrågas av scb i rs.

238 Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag
Kostnadsersättningar och investeringsbidrag avser att täcka invester-
ingsutgifter av olika slag. Då de investeringsutgifter som kost-
nadsersättningarna och investeringsbidragen ska täcka har olika nytt-
jandeperioder, måste kostnadsersättningarna och investeringsbidra-
gen delas upp proportionellt i förhållande till nedlagda utgifter och
beräknad nyttjandeperiod för de olika investeringsobjekten. Kost-
nadsersättningarna och investeringsbidragen bokförs initialt som
skuld på underkonton till detta konto. Se även rekommendation nr 18

från Rådet för kommunal redovisning.

I takt med att anläggningarna som kostnadsersättningarna och inve-
steringsbidragen avser skrivs av bokförs upplösningar av skulder för
kostnadsersättningar och investeringsbidrag på aktuella underkonton
2382, 2384 eller 2389 och motbokas på respektive intäktskonton, 3121,
3122 eller 357, i resultaträkningen.

När de anläggningar som kostnadsersättningarna och investeringsbi-
dragen avser utrangeras ur kontogrupp 10, 11 eller 12 ska utrangering
även ske på konto 238.

2381 Skuld för gatukostnadsersättningar
Gatukostnadsersättningar avser att täcka investeringsutgifter för gata
och gatubelysning och bokförs initialt som skuld på detta underkonto.
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2382 Ackumulerade upplösningar av gatukostnadsersättningar
I takt med att anläggningarna som gatukostnadsersättningarna avser
skrivs av upplöses (intäktsförs) gatukostnadsersättningarna på detta
underkonto. Upplösning av skulder för gatukostnadsersättningar sker
i resultaträkningen på underkonto 3121, Gatukostnadsersättningar.

2383 Skuld för anläggningsavgifter/anslutningsavgifter
Anläggningsavgifter/anslutningsavgifter avser att täcka invester-
ingsutgifter för anslutning av privata fastigheter till det kommunala
vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgifter och anslutningsavgifter
bokförs initialt som skulder på detta underkonto.

2384 Ackumulerade upplösningar av anläggnings/anslutningsavgifter
I takt med att anläggningarna som anläggnings/anslutningsavgifterna
avser skrivs av upplöses (intäktsförs) anläggnings/anslutningsavgifter-
na på detta underkonto. Upplösning av skulder för anläggnings/anslut-
ningsavgifter sker på underkonto 3122, Anläggningsavgifter/anslut-
ningsavgifter.

2388 Skuld för investeringsbidrag
Investeringsbidrag avser att täcka investeringsutgifter och bidragen
bokförs initialt som skuld på detta underkonto. Här redovisas statliga
investeringsbidrag som exempelvis bidrag till gång- och cykelvägar.

För att säkerställa att investeringsbidrag och upplösning av invester-
ingsbidrag tas bort när anläggningstillgångarna utrangeras måste det
var möjligt att härleda investeringsbidragen till de anläggningstill-
gångar som bidragen avser. Detta görs förslagsvis i anläggningsredovis-
ningen.

Ökningen på kontot i form av statliga investeringsbidrag efterfrågas av
scb som inkomster i rs i investeringsredovisningen.

2389 Ackumulerade upplösningar av investeringsbidrag
I takt med att anläggningarna som investeringsbidragen avser skrivs av
upplöses (intäktsförs) investeringsbidragen på detta underkonto. Upp-
lösning av skulder för investeringsbidrag sker på konto 357, invester-
ingsbidrag.
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239 Övriga långfristiga skulder

Detta konto används för andra långfristiga skulder än som omfattas av
konto 232–238, för vilka särskilda konton inte lagts upp i denna konto-
grupp.

Övriga långfristiga skulder efterfrågas av scb i rs tillsammans med
konto 232, Checkkredit.

Kontogrupp 24

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder

I denna kontogrupp redovisas skulder som grundar sig på kommunens låne- och
försäljningstransaktioner.

scb efterfrågar kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder, det vill säga kon-
togrupp 24. Konto 246 ska särredovisas.

241 Kortfristiga låneskulder
På detta konto redovisas kortfristiga låneskulder, till exempel kortfris-
tiga bank- och reverslån.

Kortfristig del av långfristiga skulder redovisas på konto 242.

Kortfristiga lån i utländsk valuta redovisas på konto 243.

242 Kortfristig del av långfristig skuld
Detta konto används för kortfristig del av långfristiga skulder som re-
dovisas på konto 232–237. Enligt rkr:s rekommendation nr 20, Redo-
visning av finansiella tillgångar och finansiella skulder, ska en långfris-
tig skuld som förfaller till betalning inom tolv månader räknat från ba-
lansdagen även fortsättningsvis vara klassificerad som långfristig under
förutsättning att samtliga villkor nedan uppfyllda:
a) den ursprungliga löptiden var längre än tolv månader
b) kommunen har för avsikt att refinansiera skulden långfristigt och

68 Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kontoklass 2 • Eget kapital och skulder



c) denna avsikt stöds av en överenskommelse om refinansiering eller
en överenskommelse om ändrad amorteringsplan som träffats in-
nan årsredovisningen eller delårsrapporten avlämnas.

Uppfylls inte villkoren ovan redovisas den tidigare långfristiga skulden
som kortfristig skuld på detta konto.

243 Kortfristiga lån i utländsk valuta
Här redovisas kortfristiga lån från utländska långivare samt kortfristi-
ga lån från svenska banker i utländsk valuta.

Skulder i utländsk valuta omräknas efter balansdagens kurs, om denna
är högre än kursen vid skuldens uppkomst. Se anvisningarna till konto
848, Valutakursvinster och 858, Valutakursförluster.

244 Kortfristig del av leasingskuld
Här redovisas den del av leasingskulden som ska amorteras inom ett år.

246 Kortfristiga skulder till koncernföretag
På detta konto redovisas kortfristiga skulder till kommunens koncern-
företag.

Kortfristiga skulder till koncernföretag efterfrågas av scb i rs.

249 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder
Kontot används för övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut och
kunder för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom konto-
gruppen.
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Kontogrupp 25

Leverantörsskulder

I denna kontogrupp redovisas skulder som grundar sig på kommunens inköps -
transaktioner.

scb efterfrågar leverantörsskulder, det vill säga kontogrupp 25. Dessutom ska le-
verantörsskulder till kommunens koncernföretag (motpart 5–7) särredovisas.

251 Leverantörsskulder
På detta konto redovisas kommunens samtliga leverantörsskulder.
Kontot krediteras vid mottagandet av leverantörsfakturor och debite-
ras vid betalning av dessa.

Observera att dröjsmålsränta på leverantörsskulder redovisas (debite-
ras) konto 855, Räntekostnader för leverantörsskulder.

Leverantörsskulder till kommunens koncernföretag ska kunna särskil-
jas genom förslagsvis annan koddel (motpart). Alternativt kan separat
konto eller underindelning av konto nyttjas.

Leverantörsskulder totalt och leverantörsskulder till kommunens kon-
cernföretag (motpart 5–7) efterfrågas av scb i rs.

Kontogrupp 26

Moms och särskilda punktskatter

I denna kontogrupp redovisas den utgående moms som kommunen är redovis-
ningsskyldig för enligt lagen om mervärdesskatt (ml). Redovisningsskyldigheten
för utgående moms inträder normalt vid tidpunkten för bokföring (enligt god re-
dovisningssed) av utgående faktura eller motsvarande handling.

scb efterfrågar summa av diverse kortfristiga skulder, det vill säga kontogrupp
26–29 exklusive konto 271, 281, 292, 293, 2933, 296, 298, vilka ska särredovisas.
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Konto 261–265 krediteras med belopp för utgående moms, uppdelade på aktuel-
la procentsatser av beskattningsvärdet för olika varor och tjänster.

Skatt på så kallade frivilliga inträden ska redovisas i en särskild mervär-
desskattedeklaration. Det kan även vara motiverat att lägga upp särskilda un-
derkonton för skatt på egna uttag, om sådana förekommer.

Även beräknad moms på tjänsteförvärv från utlandet och varuförvärv från eu-
länder behöver särskiljas i förekommande fall. För att underlätta redovisning av
moms på momsdeklarationen sker i så fall en ytterligare uppdelning på under-
konto, till exempel enligt följande:

261 Utgående moms, 25 %
Kontot krediteras med den utgående moms som ska uppgå till 25 % av
beskattningsvärdet. Kontot kan vid behov underindelas i:

2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %

2612 Utgående moms på egna uttag (viss fastighetsskötsel), 25 %

262 Utgående moms, 12 %
Kontot krediteras med den utgående moms som ska uppgå till 12 % av
beskattningsvärdet. Kontot kan vid behov underindelas, se konto 261.

263 Utgående moms, 6 %
Kontot krediteras med den utgående moms som ska uppgå till 6 % av
beskattningsvärdet. Kontot kan vid behov underindelas, se konto 261.

264 Utgående moms på varuförvärv från annat EU-land
Här redovisas summan av utgående moms, 25 %, 12 % och 6 %, som belö-
per på förvärv av varor som anskaffats med åberopande av kommunens
momsregistreringsnummer, så kallat gemensaminternt förvärv. Kon-
tot kan vid behov underindelas efter skattesats.

265 Utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet
Här redovisas summan av utgående moms, 25 %, 12 % och 6 %, som belö-
per på sådana förvärv av tjänster från utlandet för vilka kommunen är
skattskyldig. Kontot kan vid behov underindelas efter skattesats.
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268 Moms, redovisningskonto

Kontot används som redovisningskonto när utgående moms överstiger
ingående moms, det vill säga när kommunen har en skuld till staten.

Kommunen har normalt en fordran på staten avseende momsersätt-
ning (f.d. Ludvikamoms), vilken redovisas på konto 168, Fordran mer-
värdesskatt, redovisningskonto.

För skattskyldiga verksamheter har kommunen normalt en skatteskuld
till staten. Vid varje redovisningsperiod krediteras kontot med saldot
från konto 261–265 och debiteras med saldot från konto 1671 och 1675.

Kontot kan vid behov underindelas.

269 Särskilda punktskatter
På kontot redovisas olika typer av varuskatter, reklamskatt, energiskatt
och dylikt. På underkonto 2691 redovisas avfallskatt.

2691 Avfallsskatt
Kontot krediteras med beloppet för avfallsskatt enligt Lag om skatt på
avfall (1999:673). Huvudregeln är att avfallsskatten ska bokföras som en
skuld till staten till dess betalning sker. En strävan bör vara att månat-
ligen periodisera både avfallsintäkter och avfallsskatteskuld.

Kontogrupp 27

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

Denna kontogrupp omfattar konton dels för anställdas skatter, dels för löneav-
dragskonton (konton för införsel, personalens intressekonto, lönsparande, kol-
lektivförsäkringar, fackföreningsavgifter, mätningsavgifter etc).

scb efterfrågar summa av diverse kortfristiga skulder, det vill säga kontogrupp
26–29 exklusive konto 271, 281, 292, 293, 2933, 296, 298, vilka ska särredovisas.
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271 Personalens källskatt

Kontot används som avräkningskonto för de anställdas källskatter.
Kontot krediteras med de anställdas källskatteavdrag i samband med
löneutbetalningar och debiteras med de belopp som inbetalas till Skat-
teverket.

Personalens källskatt efterfrågas av scb i rs.

273 Införsel
Kontot krediteras för gjorda införselavdrag och debiteras för de belopp
som redovisas till Kronofogdemyndigheten.

274 Lönsparande
Detta konto används som avräkningskonto vid lönsparande. Kontot
krediteras för gjorda löneavdrag och debiteras när medlen utbetalas.

275 Kollektivförsäkringar m.m.
Detta konto används som avräkningskonto för kollektivför säk rings -
premier (grupplivförsäkring med mera). Kontot krediteras för dragna
försäkringspremier och debiteras vid inbetalning av dessa premier till
försäkringsbolag.

276 Fackföreningsavgifter
Detta konto används som avräkningskonto för fackföreningsavgifter.
Kontot krediteras för gjorda avdrag för fackföreningsavgifter och debi-
teras vid inbetalning av dessa avgifter till fackföreningen.

279 Övriga löneavdrag
På detta konto redovisas övriga löneavdrag för vilka särskilda konton ej
lagts upp i denna kontogrupp.
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Kontogrupp 28

Övriga kortfristiga skulder

I denna kontogrupp redovisas andra kortfristiga skulder än leverantörsskulder,
interimsskulder, mervärdesskatteskulder och personalskatteskulder.

scb efterfrågar summa av diverse kortfristiga skulder, det vill säga kontogrupp
26–29 exklusive konto 271, 281, 292, 293, 2933, 296, 298, vilka ska särredovisas.

281 Skulder till staten
Detta konto används för redovisning av skulder till staten avseende
statsbidragsskulder samt skuld avseende fastighetsskatt. Även skuld
vid periodisering av kommunal fastighetsavgift redovisas här. Fordran
som uppkommer vid periodisering av kommunal fastighetsavgift redo-
visas på konto 165, Fordringar hos staten.

Kommunalskatteskulder redovisas på konto 298, Förutbetalda skat-
teintäkter.

Skulder till staten efterfrågas av scb i rs.

2811 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
Kontot används vid negativt saldo på skattekontot. Se konteringsin-
struktionerna till underkonto 1651, Avräkning för skatter och avgifter
(Skattekonto).

289 Övriga kortfristiga skulder
På kontot redovisas övriga kortfristiga skulder för vilka särskilda kon-
ton inte lagts upp i kontogrupp 24–28.
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Kontogrupp 29

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I denna kontogrupp redovisas upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, det
vill säga interimsskulder. Kontona i denna grupp används vid periodisering av in-
täkter respektive kostnader vid årsbokslut eller vid delårsrapport. Interimskon-
ton krediteras med de periodiserade beloppen med respektive kostnads- eller in-
täktskonto som motkonto. Vid nästa räkenskapsperiods början återförs saldon
på interimskonton till respektive kostnads- eller intäktskonto.

scb efterfrågar summa av diverse kortfristiga skulder, det vill säga kontogrupp
26–29 exklusive konto 271, 281, 292, 293, 2933, 296, 298, vilka ska särredovisas.

291 Upplupna löner
Detta konto är ett interimskonto för periodisering av lönekostnader.
Kontot krediteras vid räkenskapsperiodens slut för upplupna ännu ej
utbetalda löner med konto 505, Upplupna löner, som motkonto.

De löneskulder som här redovisas avser inarbetade löner som ännu ej
utbetalats vid bokslutstidpunkten. Upplupna löner kan vid behov un-
derindelas, till exempel:
• Retroaktiva löner
• Okompenserad övertid

292 Upplupna semesterlöner
Detta konto är interimskonto för periodisering av ferie-, uppehålls- och
semesterlöner, det vill säga semesterlöneskuld. Kontot krediteras med
upplupna semesterlöner med konto 511, Semesterlön, som motkonto.

Okompenserad övertid redovisas på konto 291, Upplupna löner.

Sociala avgifter för semesterlöneskulden redovisas på konto 293, Upp-
lupna sociala avgifter.

Upplupna semesterlöner efterfrågas av scb i rs.
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293 Upplupna sociala avgifter

På detta konto redovisas upplupna förfallna sociala avgifter avseende
dels lagstadgade och avtalsenliga arbetsgivaravgifter, dels löneskatt
som beräknas på utbetalda löner och ersättningar eller fastställda för-
månsvärden. I samband med att avgifterna dras på skattekontot eller
inbetalas till försäkringsbolag debiteras detta konto.

I samband med bokslutet krediteras kontot även för beräknade upp-
lupna sociala avgifter som avser periodiserade löner och semesterlöner,
det vill säga sådana upplupna kostnader som redovisas som skuld på
konto 291, Upplupna löner, och 292, Upplupna semesterlöner.

2931 Upplupna sociala avgifter
På kontot redovisas upplupna förfallna social avgifter avseende dels
lagstadgade och dels avtalsenliga arbetsgivaravgifter (se anvisningar till
konto 561, Lagstadgade arbetsgivaravgifter). Kontot kan av praktiska
skäl underindelas enligt följande:
• Beräknade upplupna sociala avgifter
• Avräkning sociala avgifter

Upplupna sociala avgifter efterfrågas av scb i rs.

2933 Upplupen särskild löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension
På detta underkonto redovisas den upplupna löneskatten för den av-
giftsbestämda ålderspensionen (se anvisningar till konto 563, Löne-
skatt).

Upplupen särskild löneskatt på pensioner efterfrågas av scb i rs.

2934 Upplupen särskild löneskatt på utbetalda pensioner
På detta underkonto redovisas den upplupna löneskatten för utbetalda
pensioner.

294 Upplupna räntekostnader
Detta konto är interimskonto för periodisering av diverse ränteutgifter.
Upplupna, ännu ej betalda räntekostnader krediteras kontot med kon-
to 852, Räntekostnader, som motkonto.
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295 Förutbetalda hyresintäkter

Detta konto är interimskonto för periodisering av förutbetalda hyres -
intäkter. Kontot krediteras för förutbetalda hyresintäkter med konto
341, Bostads- och lokalhyror, som motkonto.

296 Upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd ålderspension
Här redovisas upplupna pensionskostnader för avgiftsbestämd ålders-
pension, som utbetalas året efter bokslutsåret. Kostnadskontot som an-
vänds som motkonto är 575, Pensionskostnad, avgiftsbestämd ålders-
pension.

Särskild löneskatt redovisas på underkonto 2933, Upplupen särskild lö-
neskatt, avgiftsbestämd ålderspension.

Förändringen av den bokförda pensionsskulden redovisas på konto 221,
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser samt på konto
222, Avsättning för särskild avtalspension, visstidspension och liknan-
de. Avsättning för särskild löneskatt på pensionsskulden, redovisas på
konto 225, Avsättning för särskild löneskatt på pensioner.

Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension efterfrågas av
scb i rs.

297 Upplupna pensionskostnader, försäkringsavgifter och 
-lösningar
På detta konto redovisas de upplupna kostnader som kommunen har
för försäkringspremier för särskilt tecknade pensionsförsäkringar samt
försäkringslösningar för pensioner.
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298 Förutbetalda skatteintäkter

Detta konto är interimskonto för periodisering av skatteintäkter. Här
redovisas den slutavräkning som sker kollektivt för kommunsektorn.

En negativ skatteavräkning, det vill säga en återbetalning av för myck-
et preliminärt utbetalda skatteintäkter, ska redovisas som en intäkts-
minskning med konto 805, Skatteavräkning, som motkonto. Se rkr:s
rekommendation nr 4.2, Redovisning av skatteintäkter.

Förutbetalda skatteintäkter efterfrågas av scb i rs.

299 Övriga interimsskulder
Detta konto är interimskonto för periodisering av andra upplupna kost-
nader och förutbetalda intäkter än de som omfattas av konto 291–298.
Här redovisas till exempel skulder för levererade varor och tjänster som
vid bokslutstidpunkten ej fakturerats.
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Kontoklass 3

Intäkter/Inkomster

I kontoklass 3 redovisas i första hand de kommunala bruttointäkter vilka åter-
finns under rubriken ”Verksamhetens intäkter” i kommunens resultaträkning.
Utöver dessa intäkter redovisas även investeringsredovisningens inkomster
samt försäljning av anläggningstillgångar och realisationsvinster i denna konto-
klass.

Slagindelningen för verksamhetens intäkter har givits relativt få indelnings-
grunder. Ytterligare indelningar av till exempel kontogrupperna för ”Taxor och
avgifter” erhålls i regel genom att kontot kombineras med något annat begrepp
(till exempel verksamhet) i kodningen.

Till kontoklass 3 räknas inte följande intäktsslag:
• skatteintäkter
• bidrag från utjämningssystem och generella statsbidrag
• finansiella intäkter
• extraordinära intäkter

Dessa intäkter redovisas i kontoklass 8.

Kontogrupp 30

Försäljningsintäkter

I denna kontogrupp redovisas intäkter avseende försäljning av materiella
omsättningstillgångar, så som material och varor till från kiosk och servering,
trycksaker, duplicering och dylikt. Även måltidsersättningar redovisas här.

Observera att försäljning av exploateringsfastigheter ska redovisas i konto-
grupp 37, försäljning av anläggningstillgångar redovisas i kontogrupp 38, försälj-
ning av finansiella anläggningstillgångar på konto 843 och försäljning av finansi-
ella omsättningstillgångar på konto 849.

Momsredovisningen kan underlättas om åtskillnad görs mellan momspliktiga
och ej momspliktiga försäljningsintäkter.
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Se även rkr:s rekommendation nr 18, Intäkter från avgifter, bidrag och försälj-
ningar.

scb efterfrågar försäljningsmedel totalt för kontogrupp 30.

301 Försäljningsintäkter
På detta konto redovisas intäkter avseende försäljning av varor och ma-
terial.

Kontogrupp 31

Taxor och avgifter

Denna kontogrupp reserveras för redovisning av avgifts-/taxeintäkter för de
tjänster och den service som lämnas till kommuninvånarna och som normalt
fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller staten. Exempel på
avsedda taxor och avgifter är barnomsorgsavgifter, hemtjänstavgifter, konsum-
tionsavgifter, förrättnings- och granskningsavgifter, kollektivtrafikavgifter, par-
keringsavgifter, anslutningsavgifter och dylikt.

I kontogrupp 31 redovisas även kostnadsersättningar som fastställts av kom-
munfullmäktige, kommunstyrelsen eller staten, som exempelvis gatukostnads -
ersättningar, anslutningsavgifter/anläggningsavgifter.

Måltidsersättningar redovisas i kontogrupp 30, Försäljningsintäkter.
Avgifts-/taxeintäkter för de kommunala anläggningstillgångar som upplåts av

kommunen och som normalt fastställs av kommunfullmäktige, kommunstyrel-
sen eller staten redovisas i kontogrupp 34, Hyror och arrenden. Hyresintäkter för
till exempel äldreomsorgens särskilda boendeformer redovisas i kontogrupp 34,
Hyror och arrenden.

Vid behov kan kontogrupperna underindelas i konton eller underkonton
utifrån avgiftstyp om inte denna indelning enkelt kan fångas via någon annan
kontodel.

Momsredovisningen kan underlättas om en åtskillnad görs mellan momsplik-
tiga och ej momspliktiga avgifter.

Se även rkr:s rekommendation nr 18, Intäkter från avgifter, bidrag och försälj-
ningar.
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311 Förrättnings- och granskningsavgifter

På detta konto redovisas så kallade förrättnings- och granskningsavgif-
ter, exempelvis byggnadslovsavgifter, livsmedelskontroll eller andra av-
gifter som uttas i samband med myndighetsutövning.

För att underlätta intäktsuppföljningen kan kontot underindelas i fas-
ta och rörliga förrättnings- och granskningsavgifter.

Förrättnings- och granskningsavgifter efterfrågas av scb i rs.

312 Kostnadsersättningar
På detta konto redovisas kostnadsersättningar som gatukostnads er -
sätt ningar, anslutnings- och anläggningsavgifter, till exempel va-verk-
samheten.

Enligt rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning ska
gatukostnadsersättningar, anslutningsavgifter och anläggningsavgifter
först skuldföras, för att sedan upplösas (intäktsföras) i takt med att in-
vesteringarna som ersättningarna och avgifterna avser skrivs av under
sina respektive nyttjandeperioder.

Kostnadsersättningar efterfrågas av scb i rs.

3121 Gatukostnadsersättningar
På detta underkonto redovisas gatukostnadsersättningar. Gatukost-
nadsersättningar skuldförs till att börja med på underkonto 2381, Skuld
för gatukostnadsersättningar.

Den upplösningen (intäktsföring) av gatukostnadsersättningar som
sker på underkonto 2382, Ackumulerad upplösning av gatukostnads er -
sättningar, motbokas här.

3122 Anläggningsavgifter/anslutningsavgifter
På detta konto redovisas anslutnings- och anläggningsavgifter, till ex-
empel för va-verksamheten. Anslutningsavgifter och anläggningsav-
gifter skuldförs till att börja med, vilket sker på underkonto 2383, Skuld
för anläggningsavgifter/anslutningsavgifter.
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Den upplösningen (intäktsföring) av anslutningsavgifter/anläggnings -
avgifter som sker på underkonto 2384, Ackumulerade upplösningar av
anläggnings-/anslutningsavgifter, motbokas här.

313 Övriga taxor och avgifter
På detta konto redovisas övriga taxor och avgifter för de tjänster och
den service som kommunen tillhandahåller kommuninvånarna, som
till exempel taxor och avgifter för barnomsorg, hemtjänst, el, värme,
vatten, renhållning, parkering och kollektivtrafik. På detta konto redo-
visas även olika former av plikt- och förseningsavgifter från bibliotek
samt felparkeringsavgifter.

Förrättnings- och granskningsavgifter i samband med myndighets -
utövning redovisas under konto 311. Om kommunen erhåller försäk -
rings ersättningar eller viten så redovisas dessa på konto 369, Övriga
ersättningar och intäkter.

För att underlätta intäktsuppföljningen kan kontot underindelas i fas-
ta och rörliga taxor och avgifter.

Momsredovisningen kan underlättas om en åtskillnad görs mellan
momspliktiga och ej momspliktiga avgifter.

Övriga taxor och avgifter efterfrågas av scb i rs.

Kontogrupp 32

Fri

Kontogrupp 33

Fri
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Kontogrupp 34

Hyror och arrenden

Kontogruppen omfattar intäkter från uthyrning av kommunens anläggningstill-
gångar, exempelvis bostäder, lokaler, maskiner och inventarier.

I kontogrupp 34, Hyror och arrenden, efterfrågas konto 343–349 tillsammans av scb
i rs. Dessutom ska konto 341 och 342 särredovisas.

341 Bostads- och lokalhyror
På detta konto bokförs intäkter som avser uthyrning av bostäder och
andra lokaler. Observera att även hyresintäkter från boende vid kom-
munens särskilda boendeformer redovisas här.

Bostads- och lokalhyror efterfrågas av scb i rs.

342 Markhyror och arrenden m.m.
På detta konto redovisas intäkter från uthyrning/arrenden av mark, det
vill säga fastighet utan byggnad. Här redovisas även tomträttsavgälder.

Markhyror och arrenden efterfrågas av scb i rs.

343 Fordons- och maskinhyror
På detta konto redovisas intäkter från uthyrning av fordon och arbets-
maskiner.

344 Hyror för inventarier och material
På detta konto redovisas intäkter från uthyrning av inventarier och ma-
terial.

345 Tillfälliga lokalupplåtelser
På detta konto redovisas intäkter från mera tillfälliga uthyrningar av lo-
kaler, exempelvis uthyrning av gymnastiksalar och sammanträdesrum.
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349 Övriga hyror och arrenden

På detta konto redovisas övriga hyror och arrenden för vilka särskilda
konton inte lagts upp i denna kontogrupp.

Kontogrupp 35

Bidrag

I denna kontogrupp redovisas bidrag som kommunen erhåller. Ett bidrag kan de-
finieras och avgränsas gentemot kontogrupperna försäljning av verksamhet, tax-
or och avgifter genom att det är bidragsgivaren som bestämmer omfattningen av
bidraget. Det föreligger inget egentligt affärsförhållande mellan bidragsgivare
och kommunen.

Se även rkr:s rekommendation nr 18, Intäkter från avgifter, bidrag och försälj-
ningar.

351 Driftbidrag
På detta konto redovisas verksamhetsanknutna intäkter i form av drift -
bidrag från staten, statliga myndigheter, landsting och kommuner. Här
redovisas till exempel statsbidrag för maxtaxa för skolverksamhet och
skolbarnsomsorg, driftbidrag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
mil  jöbidrag, bidrag för flykting- och integrationsverksamhet.

Ersättning för personlig assistent från försäkringskassan redovisas inte
här, utan på konto 354.

Om den särredovisning på motpart som scb efterfrågar i rs inte kan lö-
sas via koddelen motpart kan underkonton läggas upp i koddelen kon-
to för de olika motparterna, på samma sätt som i Kommun-Bas 05.

scb efterfrågar i rs driftbidrag med redovisning på motpart staten och
statlig myndighet (81) samt summan av motpart kommuner (82) och
landsting/regioner (84). I rs efterfrågas även driftbidrag från staten och
statliga myndigheter särredovisade på motpart Arbetsförmedlingen
(814).
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354 Erhållna ersättningar för personliga assistenter

På detta konto bokförs erhållna ersättning från Försäkringskassan som
avser personliga assistenter.

Betalningar från och till Försäkringskassan ska bruttoredovisas via
konto 354, Erhållna ersättningar för personliga assistenter, och under-
konto 4538, Kostnader avseende ersättningar för personliga assistenter.
På dessa konton ska endast bokföras transaktioner som har motparten
Försäkringskassan (815).

Erhållna ersättningar för personliga assistenter från Försäkringskassan
efterfrågas av scb i rs.

356 Särskild momsersättning vid köp av ej skattepliktig verksam-
het
Här redovisas den särskilda momsersättning (6 % och 5 % respektive 18

%) som kommunen erhåller för köp av ej skattepliktig verksamhet.
Motbokning sker på konto 165, Fordringar hos staten.

Särskild momsersättning vid köp av ej skattepliktig verksamhet efter-
frågas av scb i rs.

357 Investeringsbidrag
På detta konto redovisas investeringsbidrag från staten, statliga myn-
digheter, landsting med flera.

Enligt rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning ska
investeringsbidrag först skuldföras, vilket sker på konto 2388, Skuld för
investeringsbidrag, för att sedan upplösas (intäktsföras) i takt med att
investeringarna skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder.

Den upplösningen (intäktsföring) av investeringsbidrag som sker på
underkonto 2389 redovisas på detta konto. Motkontering sker alltså på
underkonto 2389, Ackumulerade upplösningar av investeringsbidrag.

Investeringsbidrag efterfrågas av scb i rs tillsammans med konto 359,
Övriga bidrag.
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358 EU-bidrag

På detta konto bokförs bidrag från eu. Här redovisas endast de bidrag
som tillfaller den egna kommunen.

Kontot kan vid behov underindelas i drift- respektive investeringsbi-
drag.

eu-bidrag efterfrågas av scb i rs.

359 Övriga bidrag
På detta konto redovisas övriga bidrag för vilka särskilda konton inte
lagts upp i denna kontogrupp till exempel återbetalning av försörj-
ningsstöd. Här redovisas inte bidrag från statliga myndigheter, dessa re-
dovisas på konto 351, Driftsbidrag.

Kontot kan vid behov underindelas i drift- respektive investeringsbi-
drag.

Övriga bidrag efterfrågas av scb i rs tillsammans med konto 357, Inve-
steringsbidrag.

Kontogrupp 36

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

I denna kontogrupp redovisas intäkter i samband med försäljning av verksamhet,
entreprenaduppdrag, konsulttjänster och dylikt.

I denna kontogrupp ingår inte avgifter från affärsverksamhet eller avgifter i
samband med myndighetsutövning. Dessa avgifter redovisas i kontogrupp 31.

361 Försäljning av verksamhet
Här redovisas intäkter för försäljning av verksamhet och entreprena-
der. Exempel på sådana intäkter är interkommunala ersättningar för
vård- eller elevplatser, försäljning av hemtjänst till annan kommun och
ersättningar för administrativa tjänster till kommunala företag, löne-
hantering, inköpssamarbeten.
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För att klassas som försäljning av verksamhet och redovisas på detta
konto ska följande villkor samtidigt vara uppfyllda:

• Försäljningen ska inte vara av tillfällig art.
• Avtal eller liknande överenskommelse om att sälja viss verksamhet

finns med annan köpare. Som avtal/överenskommelse räknas även
verksamhet med köpare grundat på peng- eller checksystem.

• Den ersättning som erhålls ska motsvara utförd prestation.

Vid behov kan kontot indelas i underkonton för försäljning av plats, fas-
ta avgifter, rörliga avgifter, grundpris, tilläggspris. Försäljning av plats
kan underindelas i exempelvis förskoleplats, pedagogisk omsorg, fri-
tidshem, grundskola, gymnasium, vård och omsorg, även om detta i
första hand bör följas upp via andra koddelar, exempelvis verksamhet.

Om den särredovisning på motpart som scb efterfrågar i rs inte kan lö-
sas via koddelen motpart kan underkonton läggas upp i koddelen kon-
to för de olika motparterna, på samma sätt som i Kommun-Bas 05.

scb efterfrågar försäljning av verksamhet fördelade på motparterna
kommuner (82), landsting (84) och övriga. Driftsbidrag med andra mot-
parter än kommuner och landsting redovisas tillsammans med konto 363,
Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster.

363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster
På detta konto redovisas intäkter som avser försäljning av tjänster i
form av specialuppdrag av mer tillfällig art. Exempel på sådant kan vara
ersättning för föredrag, tillfälliga externa utbildningsinsatser, ekono-
misk eller juridisk rådgivning till kommunala företag.

scb efterfrågar försäljning av konsulttjänster och andra tjänster till-
sammans med konto 361, Försäljning av verksamhet när motparten inte är
kommuner (82) eller landsting (84).

365 Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar
Kontot krediteras för återvunna belopp som avser tidigare avskrivna
kundfordringar. Kontot krediteras med det belopp som återvunnits
med respektive likvidkonto i kontogrupp 19 som motkonto.

88 Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kontoklass 3 • Intäkter/Inkomster



Eventuell utgående moms i ursprungsverifikatet ska redovisas.

369 Övriga ersättningar och intäkter
På detta konto redovisas ersättningar och intäkter, som till exempel er-
hållna försäkringsersättningar och viten, som kommunen inte fattar
beslut om eller kan påverka.

Taxor och avgifter som kommunen själv fattar beslut om, som till ex-
empel plikt- och förseningsavgifter från bibliotek samt felparkeringsav -
gifter, redovisas i kontogrupp 31, Taxor och avgifter.

Kontogrupp 37

Försäljning av exploateringsfastigheter

I denna kontogrupp redovisas avyttring av exploateringsfastigheter samt övrig
försäljning av omsättningstillgångar. Se idéskrift Redovisning av kommunal mark -
exploatering från rkr.

scb efterfrågar försäljning av exploateringsverksamhet totalt för kontogrupp 37.

372 Försäljning av exploateringsfastigheter
På detta konto redovisas försäljningen av exploateringsfastigheter som
redovisats som materiell omsättningstillgångar på konto 147, Exploa-
teringsfastigheter.

Observera att försäljning av finansiella omsättningstillgångar redovisas
på konto 849, Övriga finansiella intäkter.

379 Försäljning tomträtter
På detta konto redovisas försäljningen av tomträtter, som redovisas på
konto 149, Tomträttsmark m.m.
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Kontogrupp 38

Försäljning av anläggningstillgångar

Av redovisningen i denna kontogrupp ska dels försäljningspriset vid avyttring av
immateriella och materiella anläggningstillgångar dels den bokföringsmässiga
och resultatpåverkande realisationsvinsten/-förlusten av försäljningen kunna
utläsas.

Försäljningsbeloppen ska även redovisas i investeringsredovisningen och i
kassaflödesanalysen. Det bokföringsmässiga resultatet av försäljningen utreds
och redovisas på ett angränsande underkonto så att summan av de två under-
kontona redovisar realisationsvinsten/-förlusten på kontonivå.

Observera att realisationsvinster redovisas här i kontogrupp 38 medan reali-
sationsförluster antingen löpande eller i samband med bokslut eller delårsrap-
port ska klassificeras som en kostnad och överföras till kontogrupp 78. Någon
kvittning av vinster och förluster mellan olika affärshändelser får inte ske.

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar redovisas på konto 843,
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar och konto 851, Förlust vid avytt-
ring av finansiella anläggningstillgångar.

I vissa fall kan resultatet vid avyttring vara av extraordinär karaktär, resulta-
tet bokförs då i kontogrupp 87 eller 88. (Se rekommendation nr 3.1, Redovisning
av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål, från rkr.)

scb efterfrågar försäljning av anläggningstillgångar totalt för kontogrupp 38. scb
efterfrågar försäljningsbeloppen brutto, det vill säga underkontona 3811, 3821, 3841

och 8431.

381 Försäljning av maskiner och inventarier
Saldot på detta konto är den realisationsvinst som uppstått av försälj-
ningen och sammanfattar redovisningen på underkonto 3811 och 3812.
Observera att om det uppstår en realisationsförlust ska den redovisas
på konto 781.

3811 Försäljningspris, maskiner och inventarier
På detta konto redovisas försäljningspriset för inventarier och maski-
ner i de fall försäljningsintäkten för tillgången överstiger det bokförda
värdet.
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Försäljningspriset för maskiner och inventarier efterfrågas av scb i rs.

3812 Bokfört värde, maskiner och inventarier
På detta konto debiteras anskaffningsvärdet av försålda tillgångar och
krediteras för de ackumulerade avskrivningarna i de fall försäljnings -
intäkten för tillgången överstiger det bokförda värdet. Saldot visar det
bokförda värdet.

382 Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar
Saldot på detta konto är den realisationsvinst som uppstått av försälj-
ningen och sammanfattar redovisningen på underkonto 3821 och 3822.
Observera att om det uppstår en realisationsförlust ska den redovisas
på konto 782.

3821 Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar
På detta konto redovisas försäljningspriset för mark, byggnader och tek -
niska anläggningar i de fall försäljningsintäkten för tillgången översti-
ger det bokförda värdet.

Försäljningspriset för mark, byggnader och tekniska anläggningar efter-
frågas av scb i rs.

3822 Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar
På detta konto debiteras anskaffningsvärdet av försålda tillgångar och
krediteras för de ackumulerade avskrivningarna i de fall försäljnings -
intäkten för tillgången överstiger det bokförda värdet. Saldot visar det
bokförda värdet.

384 Försäljning av övriga anläggningstillgångar
Saldot på detta konto är den realisationsvinst som uppstått av försälj-
ningen av övriga anläggningstillgångar, vilka inte utgör finansiella an-
läggningstillgångar, som exempelvis immateriella anläggningstillgång-
ar och sammanfattar redovisningen på underkonto 3841 och 3842. Ob-
servera att om det uppstår en realisationsförlust ska den redovisas på
konto 784.

Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning    91

Kontoklass 3 • Intäkter/Inkomster



Försäljning av finansiella anläggningstillgångar redovisas på konto 843,
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar och 851, Förlust vid
avyttring av finansiella anläggningstillgångar .

3841 Försäljningspris, övriga anläggningstillgångar
På detta konto redovisas försäljningspriset för övriga anläggningstill-
gångar i de fall försäljningsintäkten för tillgången överstiger det bok-
förda värdet.

Försäljningspriset för övriga anläggningstillgångar efterfrågas av scb i
rs.

3842 Bokfört värde, övriga anläggningstillgångar
På detta konto debiteras anskaffningsvärdet av försålda tillgångar och
krediteras för de ackumulerade avskrivningarna i de fall försäljnings -
intäkten för tillgången överstiger det bokförda värdet. Saldot visar det
bokförda värdet.

Kontogrupp 39

Fri
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Kontoklass

4



Kontoklass 4

Kostnader/Utgifter

Inköp av anläggningstillgångar och -material
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet

I kontoklass 4 redovisas dels inköp av anläggningstillgångar, exklusive byggent-
reprenader, dels inköp av anläggnings- och underhållsmaterial. För att kunna
särskilja årets utgifter för investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier
etc måste en sammanställning ske av kontogrupp 40, kontogrupp 41 och konto
617–618.

För uppgiftslämnandet till scb finns särskilda konton för inköp av anlägg-
ningstillgångar i kontogrupp 40. Alternativt utnyttjas istället särskilda under-
konton till respektive tillgångskonto i kontoklass 1 för inköp/investering i an-
läggningstillgångar. (Se vidare anvisningen till Kontoklass 1.)

Varor och material avsedda för anläggnings- och underhållsarbeten redovisas
i kontogrupp 41. Här redovisas även förråds- och lagerhållning, varför förrådsre-
dovisningen är kopplad till denna kontogrupp. Anläggnings- och underhållsma-
terial särskiljs på detta sätt från förbrukningsmaterial, vilket redovisas i konto-
klass 6.

Kostnader för köp av huvudverksamhet redovisas i denna kontoklass. Här re-
dovisas även kostnader för lämnade bidrag. Kostnaderna för köp av huvudverk-
samhet samt lämnade bidrag ska specificeras till scb i en särskild del av rs. Des-
sa mer specificerade uppgifter används av Nationalräkenskaperna bland annat
för att svara mot ett utpekat eu-krav att beskriva betalningsströmmar från och
till kommuner.

Inköp av elkraft och råvatten för distribution samt energi för att driva distri-
butionsanläggningar, om kommunen driver denna affärsverksamhet i förvalt-
ningsform, redovisas i kontogrupp 43.
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I kontoklass 4, 5, 6 och 7 efterfrågar scb summan av följande kontogrupper:
• 40, 41, 43, 62, 64 och 65 (Material)
• 46, 60, 61, 63, 66 och 68–76 (Tjänster)

scb efterfrågar dessutom särredovisning av vissa konton. Detta anges löpande i
texten.

Kontogrupp 40

Inköp av anläggningstillgångar och finansiella
omsättningstillgångar
I denna kontogrupp redovisas anskaffningsvärdet för årets inköp av anlägg-
ningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar. I anskaffningsvärdet ska
samtliga utgifter för förvärvet inräknas. Utgifter som ska aktiveras redovisas i
denna kontogrupp för att i samband med bokslut eller vid annat lämpligt tillfäl-
le särskiljas från resultaträkningens konton och aktiveras på respektive balans-
konto i kontogrupp 11, 12, 13 och 18. Alternativt utnyttjas inte denna kontogrupp
utan anskaffningsvärdet för inköp av anläggningstillgångar och finansiella om -
sättningstillgångar redovisas direkt på respektive balanskonto. Årets inköp mås-
te kunna särskiljas vid inlämnande av bokslutsstatistiken.

Observera att ett finansiellt leasingavtal kan sägas motsvara ett köp av objek-
tet i fråga. Se vidare rekommendation nr 13.1 från rkr. Ett finansiellt leasingav-
tal ska därför redovisas på samma sätt som en köpfinansierad tillgång. Se även
anvisningar till kontogrupp 11, Mark, byggnader, tekniska anläggningar, konto-
grupp 12, Maskiner, inventarier, kontogrupp 63, Hyra/leasing av anläggningstill-
gång och konto 695, Hyra/leasing av bilar och andra tranportmedel.

Årets externa utgifter för inköp av fastigheter, maskiner och inventarier respekti-
ve finansiella anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar efter-
frågas av scb i rs.

401 Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar
På detta konto redovisas anskaffningsvärdet vid köp av aktier, andelar,
bo stadsrätter med mera. Anskaffningarna bör särredovisas utifrån klas s -
 ificeringen anläggnings- och omsättningstillgångar, se rekom men da -
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tion nr 20, Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder,
från rkr.

Alternativt utnyttjas inte detta konto utan anskaffningsvärdet för in-
köp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar re-
dovisas direkt på respektive balanskonto.

4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar
På detta underkonto redovisas anskaffningsvärdet vid köp av aktier, an-
delar, bostadsrätter med mera som klassificeras som anläggningstill-
gångar

I samband med bokslut, eller vid annat lämpligt tillfälle, aktiveras årets
(periodens) utgifter på respektive balanskonto i kontogrupp 13. Kontot
kan, för att underlätta, underindelas i enlighet med balanskontonas
struktur.

Inköp av finansiella anläggningstillgångar  efterfrågas av scb i rs.

4012 Inköp av finansiella omsättningstillgångar
På detta underkonto redovisas anskaffningsvärdet vid köp av aktier, ob-
ligationer med mera som klassificeras som omsättningstillgångar.

I samband med bokslut, eller vid annat lämpligt tillfälle, aktiveras årets
(periodens) utgifter på respektive balanskonto i kontogrupp 18. Kontot
kan, för att underlätta, underindelas i enlighet med balanskontonas
struktur.

Inköp av finansiella omsättningstillgångar efterfrågas av scb i rs.

402 Inköp av maskiner och inventarier
På detta konto redovisas anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och
inventarier. Till anskaffningsvärdet räknas också direkta inköpskost-
nader som frakter etc. Här redovisas transportmedel inklusive reserv-
delar, maskiner och aggregat, möbler, textilier och övriga inventarier.

I samband med bokslutet, eller vid annat lämpligt tillfälle, aktiveras
årets (periodens) utgifter på respektive balanskonto i kontogrupp 12.
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Kontot kan, för att underlätta, underindelas i enlighet med balanskon-
tonas struktur.

Inköp av maskiner och inventarier efterfrågas av scb i rs.

403 Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärdet vid inköp av fastigheter redovisas på detta konto. I
anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter för förvärvet inräknas, som ex-
empelvis lagfart.

I samband med bokslut eller vid annat lämpligt tillfälle aktiveras årets (pe-
riodens) utgifter på respektive balanskonto i kontogrupp 11. Kontot kan,
för att underlätta, underindelas i enlighet med balanskontonas struktur.

Inköp av mark, byggnader och tekniska...  efterfrågas av scb i rs.

Kontogrupp 41

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

I denna kontogrupp redovisas anskaffningsvärdet av anläggnings- och under-
hållsmaterial. Till anskaffningsvärdet räknas, utöver varans respektive materia-
lets pris, direkta inköpskostnader såsom frakt, spedition, transportförsäkringar
med mera.

Material avsett för förbrukning, annat än för byggande och underhåll av an-
läggningar, redovisas i kontogrupp 64.

410 Anläggnings- och underhållsmaterial
På detta konto redovisas utgifter/kostnader för material vid byggande
och underhåll av anläggningar. Här redovisas följande materialgrupper:
• Byggnads- och anläggningsmaterial
• Järn-, stål- och metallvaror
• El-material
• Trävaror m.m., färger, kemisktekniska produkter
• Övrigt anläggnings- och underhållsmaterial

Kontot kan vid behov underindelas.
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411 Inköp av exploateringsmark

På detta konto redovisas utgifter för mark avsedd att försäljas/exploa-
teras.

I samband med bokslut eller vid annat lämpligt tillfälle aktiveras årets
(periodens) utgifter på balanskonto 147, Exploateringsfastigheter.

Inköp av exploateringsmark efterfrågas av scb i rs.

419 Förändring, material och varor i förråd och lager samt värde-
förändring omsättningstillgångar
Underkonto används för att visa förändringen – ökning (kredit) re-
spektive minskning (debet) – av anläggnings- eller underhållsmaterial
i förråd vars anskaffningskostnad bokförts i kontogrupp 41. För att re-
dovisa värdeförändring avseende omsättningstillgångar används un-
derkonto 4192.

Enligt försiktighetsprincipen redovisas inte beräknade vinster på re-
sultatkonton. Det är först vid försäljning som den reella vinsten ska re-
dovisas över resultatet. Försäljning av omsättningstillgångar redovisas
i kontogrupp 30, Försäljningsintäkter.

4191 Värdeförändring av varor i förråd och lager
Detta underkonto används för att visa förändringen av anläggnings-
och underhållsmaterial i förråd vars anskaffningskostnad bokförts i
kontogrupp 41.

Motsvarande debitering (lagerökning) eller kreditering (lagerminsk-
ning) sker på konto 141, Förråd och lager.

4192 Värdeförändring omsättningstillgångar
Lägsta värdets princip tillämpas vid värdering av omsättningstillgång-
ar. Om det vid bokslutstillfället visar sig att en tillgång är för högt vär-
derad debiteras detta underkonto. Motsvarande kreditering sker på
konto 147, Exploateringsfastigheter, eller 149, Tomträttsmark m.m., för
att minska kvarstående tillgångsvärde.
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Kontogrupp 42

Fri

Kontogrupp 43

Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution

Denna kontogrupp nyttjas för att redovisa inköp av elkraft, vatten och gas för dis-
tribution när kommunen driver denna affärsverksamhet i förvaltningsform. I
kontogruppen redovisas även energi för drift av distributionsanläggningar för
affärsverksamhet.

I kontogrupp 62 redovisas kommunens driftkostnader för bränsle, energi och
vatten till kommunens övriga fastigheter.

431 Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution
Här redovisas inköp av elkraft, vattenkraft och gas för distribution när
kommunen driver denna affärsverksamhet i förvaltningsform.

435 Inköp av energi för drift av distributionsanläggning
Här redovisas exempelvis kostnader för el till pumpar i vattenverk.

scb efterfrågar dessa kostnader tillsammans med respektive energislag
i kontogrupp 62, Bränsle, energi och vatten.

Kontogrupp 44

Fri
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Kontogrupp 45

Lämnade bidrag

I denna kontogrupp redovisas bidrag till enskilda personer, företag, föreningar
med flera. Med bidrag avses en ersättning som lämnas i understödjande syfte. Bi-
drag kan lämnas utan direkt krav på motprestation. Motprestation kan dock fö-
rekomma, exempelvis som underlag för bedömning av bidragets storlek. Det av-
görande vid klassificeringen är om betalningen är av understödjande karaktär el-
ler ej.

Ett bidrag till infrastrukturella investeringar får i enlighet med lag om kom-
munal redovisning 5 kap 7 § aktiveras. När kommunen kostnadsför bidrag till in-
frastrukturella investeringar ska det ske i kontogrupp 45.

Ersättningar som svarar mot utförd verksamhet, där avtal eller liknande finns
som reglerar motprestation, redovisas istället som Köp av huvudverksamhet,
kontogrupp 46.

451 Bidrag till enskilda
Här redovisas samtliga bidrag till enskilda personer som ekonomiskt
bistånd, introduktionsersättning till flyktingar, anhörigbidrag och öv-
riga bidrag till exempel premier och stipendier.

scb efterfrågar i rs kostnader för bidrag till enskilda.

4511 Ekonomiskt bistånd
På kontot redovisas ekonomiskt bistånd för försörjningsstöd och
bistånd till livsföring i övrigt. Här redovisas även utbetalningar till per-
soner under utvecklingsgaranti.

Ekonomiskt bistånd ska bruttoredovisas. Återbetalning av ekonomiskt
bistånd redovisas på konto 359, Övriga bidrag.

4512 Introduktionsersättning
På detta konto redovisas introduktionsersättning till flyktingar och vis-
sa andra personer som har tagits emot i kommunen inom ramen för det
kommunala flyktingmottagandet.
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4513 Anhörigbidrag
På detta underkonto redovisas bidrag och stöd till enskilda som ges för
exempelvis anhörigvård.

Här avses inte ersättning som betraktas som lön. Sådan ersättning re-
dovisas istället i kontoklass 5, Kostnader för arbetskraft.

scb efterfrågar i rs kostnader för anhörigbidrag.

4514 Vårdnadsbidrag barnomsorg
På detta underkonto redovisas vårdnadsbidrag till föräldrar som ej ut-
nyttjar den kommunala barnomsorgen.

Vårdnadsbidrag efterfrågas av scb i rs.

4519 Övriga bidrag till enskilda
På detta konto redovisas ersättningar till elever, inackorderingsbidrag,
resebidrag till gymnasielever, premier, stipendier, kostersättningar, ha-
biliteringsersättningar.

452 Bostadssociala bidrag
Här redovisas kostnader för bidrag exempelvis till anpassning av bostä-
der för äldre- och funktionshindrade, så kallat bostadsanpassningsbi-
drag.

Bostadssociala bidrag efterfrågas av scb i rs.

453 Bidrag till föreningar, kommunalförbund, företag m.fl.
På detta konto redovisas bidrag till föreningar, stiftelser, kommunägda
företag, privata företag, kommuner, landsting, kommunalförbund, sta-
ten, statliga myndigheter med flera. Även kostnader för ersättning för
personliga assistenter redovisas på detta konto.

På kontot redovisas bidrag till kommunalförbund, observera att köp av
verksamhet från kommunalförbund redovisas i kontogrupp 46, köp av
huvudverksamhet eller i kontoklass 6 och 7, övriga verksamhetskost-
nader.
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Bland bidrag till staten ingår bidrag för arbetsmarknadsåtgärder till ex-
empel bidrag till arbetsmarknadsverket för arbetsplatsintroduktion
(api). Bidrag till staten och statliga myndigheter i form av bidrag till
statlig infrastruktur bokförs på konto 454.

Bidrag till föreningar, kommunalförbund, företga m.fl. efterfrågas i bok-
slutsstatistiken till scb i rs.

Om den särredovisning på motpart som scb efterfrågar i rs inte kan lö-
sas via koddelen motpart kan underkonton läggas upp i koddelen kon-
to för de olika motparterna, på samma sätt som i Kommun-Bas 05.

Bidrag till föreningar, företag m.fl. efterfrågas av scb i rs. Dessutom ska
kostnaderna specificera på motparten staten och statliga myndigheter
(81) anges.

4538 Kostnader avseende ersättning för personliga assistenter
På detta underkonto bokförs kostnader för ersättningar till försäkrings-
kassan för personliga assistenter.

Betalningar från och till försäkringskassan ska bruttoredovisas. Erhåll-
na ersättningar för personliga assistenter redovisas via konto 354. Kost-
nader avseende ersättningar för personliga assistenter redovisas via
underkonto 4538. På dessa konton ska endast bokföras transaktioner
som har motparten Försäkringskassan (815).

Kostnader avseende ersättning för personliga assistenter efterfrågas av
scb i rs.

454 Bidrag till statlig infrastruktur
På kontot bokförs bidrag till statlig infrastruktur, både när det kost-
nadsförs direkt och när upplösning sker av tidigare aktiverat bidrag.

Bidrag till statlig infrastruktur efterfrågas av scb i rs. Samtliga kost-
nader på kontot ska ha motpart staten och statliga myndigheter (81).

4541 Kostnadsföring av bidrag till statlig infrastruktur
Om kommunen väljer att direkt kostnadsföra bidrag för infrastruktu-
rella investeringar så bokförs kostnaderna på detta konto.
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4542 Upplösning av aktiverat bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till statliga infrastrukturella investeringar får i enlighet med lag
om kommunal redovisning 5 kap 7 § aktiveras, vilket i förekommande
fall ska ske på konto 139, Bidrag till statlig infrastruktur. Upplösningen
(kostnadsföringen) av bidrag till statlig infrastruktur på konto 139 re-
dovisas på detta underkonto. Motkontering sker på underkonto 1399,
Ackumulerade upplösningar, statlig infrastruktur.

Upplösning av aktiverat bidrag till statlig infrastruktur efterfrågas av
scb i rs.

Kontogrupp 46

Köp av huvudverksamhet

Stora delar av den kommunala verksamheten kan indelas i huvudverksamhet och
stödverksamhet. Både huvud- och stödverksamhet kan utföras i egen regi eller
köpas in. I denna kontogrupp redovisas kommunens kostnader för köp av hu-
vudverksamhet när huvudverksamhet köps in istället för att den utförs i egen
regi.

Stödtjänster redovisas som köp av tjänster under respektive konto i kontoklass
6 och 7. Specialuppdrag av mer tillfällig art redovisas som konsulttjänster på kon-
to 745, Konsulttjänster.

Om den särredovisning på motpart som scb efterfrågar i rs inte kan lösas via
koddelen motpart kan underkonton läggas upp i koddelen konto för de olika mot-
parterna, på samma sätt som i Kommun-Bas 05.

scb efterfrågar dessa kostnader specificerade på externa motparter (81–87).

463 Köp av huvudverksamhet
Med huvudverksamhet avses verksamhet/tjänster som:
1. Kommunen har ett huvudansvar för att de erbjuds kommuninvå-

narna. Detta innebär bland annat att om verksamheten inte utförs i
egen regi så måste den köpas in.
Att kommunen har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds kom-
muninvånarna är inte begränsat till så kallad speciallagsreglerad
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verksamhet. Här avses även verksamhet inom till exempel kultur-
och fritidsområdet som normalt drivs av kommunen.

2. Direkt berör kommuninnevånarna.

Nedan redovisas exempel på huvudverksamhet:
• räddningstjänst
• förskoleverksamhet
• barnomsorgs- och utbildningsplatser
• vårdplatser
• färdtjänst
• avfallshantering
• skötsel av allmänna gator, allmänna vägar, gång- och cykelvägar

och dylikt, exempelvis snöröjning och sandning (ej fastighetssköt-
sel, se konto 613, Städ- och renhållningstjänster).

• skötsel av kommunens parker
• drift av sporthall
• turistverksamhet

För att klassas som köp av verksamhet och redovisas i denna kontoun-
dergrupp ska följande villkor samtidigt vara uppfyllda:
1. Köpet ska inte vara av tillfällig art.
2. Avtal eller liknande överenskommelse om att bedriva viss verksam-

het finns med annan producent. Som avtal/överenskommelse räk-
nas även verksamhet med annan producent grundat på peng- eller
checksystem liksom köp från annan kommun, landsting eller sta-
ten.

Den ersättning som lämnas ska motsvara utförd prestation.

Vid behov kan kontot indelas i underkonton för köp av plats, fasta av-
gifter, rörliga avgifter, grundpris, tilläggspris, köp av huvudverksamhet
avseende lokalkostnader 18 procents moms (lokalkostnader inom köp
av huvudverksamhet för vilka momsersättning ska sökas motsvarande
18 procent).

Köp av plats kan underindelas i exempelvis förskoleplats, pedagogisk
omsorg, fritidshem, grundskola, gymnasium, vård och omsorg, även om
detta i första hand bör följas upp via andra koddelar, exempelvis verk-
samhet.
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Stödverksamhet är verksamhet som är ett stöd för att kunna utföra hu-
vudverksamhet. Exempel på stödverksamhet är städning, administra-
tivt stöd och måltidsproduktion. Kostnader för köp av stödverksamhet
redovisas som köp av tjänster på konton i kontoklass 6 och 7.

Kontogrupp 47

Fri

Kontogrupp 48

Fri

Kontogrupp 49

Fri
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Kontoklass 5

Kostnader för arbetskraft

I kontoklass 5 redovisas kostnader/utgifter för kommunens arbetskraft. Med
kommunens arbetskraft menas i detta sammanhang förtroendemän, anställd
och pensionerad personal samt uppdragstagare som enligt lagstiftning om soci-
ala avgifter kan likställas med anställda.

Kostnader för arbetskraft har indelats i följande kontogrupper:
• Löner arbetad tid
• Löner ej arbetad tid
• Andra kontanta ersättningar
• Kostnader för naturaförmåner
• Kostnadsersättningar
• Sociala avgifter enligt lag och avtal
• Pensionskostnader

scb efterfrågar totalsumman av kontogrupp 50, 51, 53 och 54 samt en särredovis-
ning av skattefria och skattepliktiga ersättningar i kontogrupp 55.

Kontogrupp 50

Löner arbetad tid

I kontogrupp 50 redovisas bruttolöner och arvoden som avser ersättningar för ut-
fört arbete i kommunens verksamhet. Utbetalningar av lön och ersättningar –
som utgår till anställda som inte direkt är kopplade till det ordinarie arbetet (till
exempel semesterlön, sjuklön och dylikt) – redovisas i kontogrupp 51.

Summan av kontogrupp 50, 51, 53, 54 och de skattepliktiga ersättningarna i konto-
grupp 55 efterfrågas av scb i rs.
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501 Arvoden till förtroendevalda

På detta konto redovisas bruttolöner, arvoden och sammanträdesarvo-
den till de förtroendevalda.

Förslag till underindelning:
• Fasta arvoden
• Sammanträdes- och förrättningsarvoden

502 Löner till arbetstagare
På detta konto redovisas bruttolöner till arbetstagare för utfört arbete.

Förslag till underindelning:
• Månadslön, heltids-/deltidsanställda
• Lön till timanställda
• Ersättningar för övertid, ob, jour, beredskap

503 Löner till beredskapsarbetare
På detta konto redovisas löner till beredskapsarbetare eller löner av lik-
nande karaktär.

504 Uppdragstagare
På detta konto redovisas ersättningar där inget faktiskt anställnings-
förhållande föreligger, exempelvis till tolkar, familjehem, kontaktper-
soner.

505 Upplupna löner
Detta konto används vid bokslut för att redovisa intjänade ej utbetala-
de löner, till exempel intjänad övertidsersättning och retroaktiva löner.
Kontot motkonteras med skuldkontot 291, Upplupna löner.
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Kontogrupp 51

Löner ej arbetad tid

I denna kontogrupp redovisas bruttolöner till anställda som inte kan kopplas till
det ordinarie arbetet eller den löpande produktionen av kommunal verksamhet.
I första hand avses kostnader som semesterlön, sjuklön, lön vid tjänstledighet
och dylikt, men även ytterligare indelningar kan göras.

Summan av kontogrupp 50, 51, 53, 54 och de skattepliktiga ersättningarna i konto-
grupp 55 efterfrågas av scb i rs.

511 Semesterlön
På detta konto redovisas intjänad semester alternativt utbetald se-
mesterlön i de fall semestern ej periodiseras löpande över året.

På kontot redovisas upplupna semesterlöner, det vill säga semesterlö-
neskuld. Kontot används för att redovisa det belopp med vilket ändring
skett av semesterlöneskulden och motkonteras skuldkontot 292, Upp-
lupna semesterlöner.

Kontot kan underindelas enligt följande:
• Intjänad semester alternativt utbetalda semesterlöner
• Förändring semesterlöneskuld

512 Sjuklön
På detta konto redovisas sjuklön till anställda.

Sjuklön efterfrågas i scb i rs.

513 Lön vid tjänstledighet
På detta konto redovisas eventuell lön vid anställdas tjänstledighet.
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519 Övrigt

Kontot kan vid behov underindelas ytterligare. Exempel på övriga un-
derindelningar kan vara lön vid fackligt arbete, förtroendeuppdrag, lö-
ner i samband med kompetensutveckling.

Kontogrupp 52

Fri

Kontogrupp 53

Andra ersättningar

I denna kontogrupp redovisas individuellt utgående ersättningar utöver lön. Ex-
empel på kontanta ersättningar, är ersättningar för förslagsverksamhet, uppfin-
ningar, särskilda ersättningar utöver ordinarie lön i form av ersättningar eller bi-
drag till arbetstagare för inköp eller tvätt av arbetskläder.

Hit räknas dock inte pensionsutbetalningar (konto 573) och kostnadsersätt-
ningar (kontogrupp 55) avseende fast anställd personal.

Summan av kontogrupp 50, 51, 53, 54 och de skattepliktiga ersättningarna i konto-
grupp 55 efterfrågas av scb i rs.

530 Andra ersättningar
På detta gruppkonto redovisas normalt alla extraersättningar som om-
fattas av kontogrupp 53. Finns det behov av uppdelning på olika typer av
ersättningar används konto 531–539.
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Kontogrupp 54

Kostnader för naturaförmåner

I denna kontogrupp redovisas kommunens kostnader för naturaförmåner till an-
ställda, i den mån dessa kostnader kan särredovisas. Kontogruppen används även
för redovisning till Skatteverket av förmånsvärden när dessa ligger till grund för
automatiska beräkningar av sociala avgifter.

Summan av kontogrupp 50, 51, 53, 54 och de skattepliktiga ersättningarna i konto-
grupp 55 efterfrågas av scb i rs.

541 Naturaförmåner till anställda
På detta konto redovisas kostnader för fri bostad, fria eller subventio-
nerade måltider, fria resor till och från arbetsplatsen, fria eller subven-
tionerade arbetskläder, fri bil med mera.

548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda
På detta konto redovisas fastställda förmånsvärden för vilka sociala av-
gifter ska erläggas.

Kontot kan vid behov underindelas.

För närmare information om värdering av förmåner, se Riksskatte-
verkets information om vissa förmåner rsv m 2003:16.

Kontogrupp 55

Kostnadsersättningar

I denna kontogrupp redovisas kontanta ersättningar som utbetalas till arbetsta-
garen för kostnader som uppstår eller beräknas uppstå i anställningen. Sådana
ersättningar kan vara skattefria inom av Skatteverket fastställda gränser. För
överskjutande belopp ska källskatt dras och sociala avgifter betalas.
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Summan av kontogrupp 50, 51, 53, 54 och summan av de skattepliktiga
ersättningarna i kontogrupp 55, det vill säga kontona 5512, 5522, 5532, 5592

och 5598, efterfrågas av scb i rs. Därför krävs en särredovisning av de
skattefria och de skattepliktiga kostnadsersättningarna (traktamenten,
bilersättningar, omkostnadsersättningar, övriga kostnads er sättningar).

551 Traktamenten
Kontot används för schablonmässigt beräknade ersättningar vid tjän ste -
resa. Kontot kan underindelas:

5511 Traktamenten, skattefria
Traktamenten, skattefria efterfrågas av scb i rs.

5512 Traktamenten, skattepliktiga
Traktamenten, skattepliktiga efterfrågas av scb i rs.

552 Bilersättningar
På detta konto redovisas ersättning för användande av egen bil i tjäns-
ten.

Bilersättningarna uppdelas på skattefri och skattepliktig del som fast-
ställs av Skatteverket. Bilersättning som överstiger det skattefria be-
loppet betraktas som lön för vilken källskatt ska dras och arbetsgivara-
vgift betalas.

5521 Bilersättningar, skattefria
Bilersättningar, skattefria efterfrågas av scb i rs.

5522 Bilersättningar, skattepliktiga
Bilersättningar, skattepliktiga efterfrågas av scb i rs.

553 Omkostnadsersättningar
På detta konto redovisas omkostnadsersättningar för dagbarnvårdare,
familjehem med mera.
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5531 Omkostnadsersättningar, skattefria
Omkostnadsersättningar, skattefria efterfrågas av scb i rs.

5532 Omkostnadsersättningar till dagbarnvårdare, skattepliktiga
Omkostnadsersättningar till dagbarnvårdare, skattepliktiga efterfrågas
av scb i rs.

559 Övriga kostnadsersättningar
På detta konto redovisas övriga kostnadsersättningar.

5591 Skattefria
Skattefria efterfrågas av scb i rs.

5592 Skattepliktiga
Skattepliktiga efterfrågas av scb i rs.

5597 Trängselskatt, skattefri
På detta konto redovisas trängselskatt i de fall kommunen ersätter an-
ställda som i tjänsten kör med privata bilar. Se Skatteverkets informa-
tion.

Trängselskatt, skattefri efterfrågas av scb i rs.

5598 Trängselskatt, skattepliktig
På detta konto redovisas trängselskatt i de fall kommunen ersätter an-
ställda som i tjänsten kör med privata bilar. Se Skatteverkets informa-
tion.

Trängselskatt, skattepliktig efterfrågas av scb i rs.

Kontogrupp 56

Sociala avgifter enligt lag och avtal

I denna kontogrupp redovisas lagstadgade arbetsgivaravgifter och sociala avgif-
ter enligt avtal.
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Kontogrupp 56 efterfrågas av scb i rs exklusive kostnaderna på underkonto 5635,
Särskild löneskatt på avsättning för pensioner, vilka ska särredovisas.

561 Lagstadgade arbetsgivaravgifter
På detta konto redovisas de lagstadgade arbetsgivaravgifter som kom-
munen betalar till Skatteverket enligt uppbördsdeklaration. De omfat-
tar avgifter för ålderspension, avtalsgruppsjukförsäkring, tjänste grupp -
livförsäkring, trygghetsförsäkring med mera. Arbetsgivaravgiften be -
räknas enligt gällande procentsats på lön och ersättningar till den an-
ställde. Även på förmåner som bil, bostad, måltider etc utgår arbetsgi-
varavgift vilken beräknas på fastställda schablonvärden.

Kontot debiteras för upplupna avgifter med konto 293, Upplupna soci-
ala avgifter, som motkonto. Kontot kan underindelas:
• Arbetsgivaravgifter, löner och skattepliktiga ersättningar
• Arbetsgivaravgifter, förmånsvärden
• Arbetsgivaravgifter, semesterskuld och upplupna löner

563 Särskild löneskatt
På detta konto redovisas den särskilda löneskatt som utgår på utbetal-
da pensioner och avgångsvederlag. Löneskatt utgår också vid utbetal-
ning till försäkringsbolag som ombesörjer pensionsförsäkring eller till
pensionsstiftelse som förvaltar medlen. Se rekommendation nr 5 från
rkr.

Kontot debiteras för upplupna avgifter med konto 293, Upplupna soci-
ala avgifter, som motkonto. Kontot kan underindelas i:
• Löneskatt på avgångsförmåner
• Löneskatt på pensionsförsäkring
• Löneskatt på övrigt till exempel arbetsmarknadsförsäkringar

(amf)

Särskild löneskatt på utbetalda pensioner och avgiftsbestämd ålders-
pension redovisas på underkonto 5633 och särskild löneskatt på avsätt-
ning för pensioner redovisas på underkonto 5635.

Särskild löneskatt efterfrågas av scb i rs.
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5633 Särskild löneskatt på utbetalda pensioner
Underkontot används för skatt som beräknas på utbetalda pensioner
samt på den avgiftsbestämda ålderspensionen. Motkonto är 2933, Upp-
lupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension respektive 2934,
Upplupen särskild löneskatt på utbetalda pensioner.

5635 Särskild löneskatt på avsättning för pensioner
Förändring av löneskattsavsättning, motkonto 225, Avsättning för sär -
skild löneskatt på pensioner.

Särskild löneskatt på avsättning för pensioner efterfrågas av scb i rs.

567 Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal
På detta konto redovisas arbetsgivarens erlagda avgifter till Arbets-
marknadsförsäkringar (amf).

568 Grupplivförsäkring
På detta konto redovisas grupplivförsäkringsavgifter.

569 Övriga sociala avgifter
Detta konto används för andra sociala avgifter än de som redovisas på
konto 561, 567 och 568.
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Kontogrupp 57

Pensionskostnader

I denna kontogrupp redovisas arbetsgivarens kostnader för kompletteringspen-
sioner, garantipensioner samt kostnad som uppstår till följd av pensionsskulds-
beräkningen enligt blandade modellen.

Pensionskostnader, kontogrupp 57, efterfrågas av scb i rs.

571 Pensionsförsäkringspremier
På detta konto redovisas kostnader för försäkringspremier avseende
olika former av särskilt tecknade pensionsförmåner och liknande.

Särskild löneskatt på utbetalningen redovisas på konto 563, Särskild lö-
neskatt.

Observera att pensionskostnader för avgiftsbestämda ålderspensioner
redovisas på konto 575.

5711 Pensionsförsäkringspremier för enskilda arbetstagare
På detta underkonto redovisas försäkringsavgifter som tillkommit ge-
nom särskilda avtal mellan arbetsgivare och enskilda arbetstagare ut -
över förmåner via ordinarie kompletteringspension.

5712 Pensionsförsäkringslösningar för förmånsbestämd ålderspension
På detta underkonto redovisas de premier kommunen erlägger till
försäkringsbolag i de fall kommunen slutit särskilda avtal med företag
om försäkringslösningar avseende den förmånsbestämda ålderspen-
sionen (fåp).

5713 Pensionsförsäkringslösningar för pensionsförmåner som är intjänade före
1998
På detta underkonto redovisas de premier kommunen erlägger till
försäkringsbolag i de fall kommunen slutit särskilda avtal med företag
om försäkringslösningar avseende de pensionsförmåner anställda in-
tjänat före år 1998.
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572 Förändring av pensionsavsättningar

Här redovisas de pensionskostnader som beräknats enligt den blanda-
de modellen, dock ej de kostnader som definierats som ränta. Räntede-
len ska redovisas på konto 853, Ränta på pensionsavsättningar.

På underkonto 5721 och 5722 redovisas förändring av pensionsavsätt-
ning respektive förändring av särskild avtalspension, visstidspension
och liknande.

Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension redovisas på konto 575.

Förändring av pensionsavsättningar efterfrågas av scb i rs.

5721 Förändring av pensionsavsättningar
På underkontot redovisas de pensionskostnader som beräknas enligt
den blandade modellen, dock ej de kostnader som definieras som rän-
ta. Räntedelen ska redovisas på konto 853, Ränta på pensionsavsätt-
ningar. De kostnader som debiteras på detta underkonto har konto 221,
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, som motkonto.

5722 Förändring av avsättning för särskild avtalspension, visstidspension och
liknande
På underkontot redovisas de kostnader som uppkommit under året till
följd av särskild avtalspension, visstidspension och liknande förpliktel-
ser. Eventuell räntedel redovisas på konto 853, Ränta på pensionsav-
sättningar. De kostnader som debiteras på detta underkonto har konto
222, Avsättning för särskild avtalspension, visstidspension och liknan-
de, som motkonto. (se rekommendation nr 2.1 från rkr).

573 Pensionsutbetalningar
Här redovisas av kommunen utbetalda pensioner till tidigare anställda.

Pensionsutbetalningar efterfrågas av scb i rs.

5731 Pensionsutbetalningar, avtalspensioner intjänade fr.o.m. 1998
Pensionsutbetalningar, avtalspensioner intjänade fr.o.m. 1998 efterfrågas
av scb i rs.
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5732 Pensionsutbetalningar, avtalspensioner intjänade före 1998
Pensionsutbetalningar, avtalspensioner intjänade före 1998, efterfrågas
av scb i rs.

5733 Pensionsutbetalningar av särskild avtalspension, visstidspension och 
liknande
Pensionsutbetalningar av särskild avtalspension, visstidspension och lik-
nande efterfrågas av scb i rs.

574 Förvaltningsavgifter
På detta konto redovisas förvaltningsavgifter i samband med pensions -
förvaltning.

Förvaltningsavgifter efterfrågas av scb i rs.

575 Pensionskostnad, avgiftsbestämd ålderspension
Här redovisas kostnaden för den avgiftsbestämda ålderspensionen. För
upplupna pensionskostnader för avgiftsbestämd ålderspension, vilka
ut betalas året efter bokslutsåret, används konto 296, Upplupen pensions -
kostnad, avgiftsbestämd ålderspension.

Pensionskostnad, avgiftsbestämd ålderspension efterfrågas av scb i rs.

Kontogrupp 58

Fri

Kontogrupp 59

Fri
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Kontoklass

67&



Kontoklass 6 & 7

Övriga 
verksamhetskostnader

I kontoklasserna 6 & 7 redovisas övriga verksamhetskostnader. Kontoklass 6 & 7
kan i princip betraktas som en gemensam kontoklass där olika typer av kostna-
der särskiljs mellan kontogrupperna. För gränsdragningen mot kostnader/utgif-
ter i kontoklass 4 gäller följande:

I kontoklass 6 och 7 ingår diverse kostnadsslag för material och tjänster föru-
tom inköp av material för anläggnings- och underhållsarbeten, vilka redovisas i
kontoklass 4. Även kostnader för byggnads- och anläggningsentreprenader, köp
av stödverksamhet redovisas tillsammans med konsulttjänster och andra tjäns-
ter i kontoklass 6 och 7. Kostnader för övriga främmande tjänster, som inte avser
tillverkning eller tjänsteproduktion, redovisas i kontogrupp 74.

Kostnader för arbetskraft, där anställningsförhållande föreligger, redovisas i
kontoklass 5.

I kontoklass 4, 5, 6 & 7 efterfrågar scb summan av följande kontogrupper:
• 40, 41, 43, 62, 64 och 65 (Material)
• 46, 60, 61, 63, 66 och 68–76 (Tjänster)

scb efterfrågar dessutom särredovisning av vissa konton. Dessa anges löpande i
texten.

Kontogrupp 60

Lokal- och markhyror

I denna kontogrupp redovisas kostnader för lokal- och markhyror för de hyrda
lokaler där kommunen bedriver sin verksamhet. Kostnader för av kommunens
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ägda lokaler bokförs i kontogrupp 61, fastighetskostnader och fastighetsentre-
prenader och kontogrupp 62, Bränsle, energi och vatten.

601 Lokal- och bostadshyror
På detta konto redovisas hyreskostnader för hyrda lokaler. Som hyra redo -
visas det av fastighetsägaren debiterade beloppet, bestående av grund -
hyra och de hyrestillägg som ingår i hyresbeloppet, exempelvis vatten
och avlopp, bränsle med mera. Kostnader för el som kan särskiljas re-
dovisas på konto 621, el.

Även hyreskostnader för garage och parkeringsplatser redovisas på det-
ta konto.

Kontot kan underindelas i till exempel lokalhyror, bostadshyror och
tillfällig hyra av lokaler.

Lokalhyror efterfrågas av scb i rs.

602 Markhyror
På detta konto redovisas kostnader för hyra/arrende av mark, det vill
säga fastighet utan byggnad. Här redovisas också tomträttsavgäld i det
fall kommunen inte har äganderätt till den mark på vilken fastigheten
står.

Markhyror efterfrågas av scb i rs.

Kontogrupp 61

Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader

I denna kontogrupp redovisas kostnader för fastigheter avseende såväl hyrda lo-
kaler som egna fastigheter. I fastighetskostnader ingår kostnader för den löpan-
de driften av byggnader, exempelvis avgifter för sophämtning och sotningstjäns-
ter. Kostnader för egen personal som arbetar med fastighetsservice redovisas dä-
remot i kontoklass 5.

I kontogruppen bokförs kostnader för reparation och underhåll på fastigheter
och utgifter för entreprenader på fastigheter. Entreprenader för tjänster som di-
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rekt är riktade mot kommuninnevånarna, som skötsel av gator och parker, redo-
visas som köp av huvudverksamhet på konto 463, Köp av huvudverksamhet. Ent-
reprenader som indirekt berör kommunens invånare som exempelvis snöröjning
och trädgårdsskötsel av grönytor i anslutning till kommunens förvaltningsfas-
tigheter redovisas som köp av städ- och renhållningstjänster på konto 613.

Kostnader för distribution, när kommunen driver affärsverksamhet i förvalt-
ningsform, bokförs som inköp av elkraft eller råvatten i kontogrupp 43.

Kostnader för inköp av anläggnings- och underhållsmaterial bokförs på konto
410.

613 Städ- och renhållningstjänster
Köp av tjänster som städning, fönsterputsning och hygien för fastighe-
ter redovisas på detta konto.

På kontot bokförs kostnader för fastigheternas renhållning och städ-
ning, när städning inte utförs av kommunens personal. Om städperso-
nalen är anställd hos kommunen, redovisas deras löner i kontoklass 5.

Kostnader för glödlampor, elsäkringar, sladdar, pappershanddukar o.d.
bokförs på konto 646, Förbrukningsmaterial.

Vid behov kan kontoundergruppen indelas i följande konton:
• Lokalvård, exempelvis städning
• Sophämtning
• Snöskottning
• Trädgårdsskötsel
• Halkbekämpning, exempelvis sandning

Städ- och renhållningstjänster efterfrågas av scb i rs.

615 Mindre reparationer och underhåll av fastigheter
På detta konto bokförs köp av tjänster avseende mindre reparationer
och underhåll av fastigheter. Här bokförs även kostnader för inred -
nings arbeten av smärre förändringskaraktär, såsom nedtagning och
upp sättning av väggar, upptagande av dörrar, ommålning i samband
med flyttning. Se även anvisningarna till konto 117, Pågående ny-, till-
och ombyggnad.
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Mer omfattande reparationer och underhåll av fastigheter som kan de-
finieras som entreprenader redovisas på konto 617, Husbyggnads-, an-
läggnings- och reparationsentreprenader.

Kostnader för mindre reparationer och underhåll av fastigheter efterfråg -
as av scb i rs.

617 Husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader
På kontot redovisas kostnader och utgifter för husbyggnadsentreprena -
der, anläggningsentreprenader och reparationstjänster av större om-
fattning på kommunens fastigheter och hyrda lokaler.

Med husbyggnadsentreprenader avses ny-, tillbyggnads- och förbätt-
ringsarbeten. I detta ingår byggnadsarbeten, rivningsarbeten, vvs- och
elarbeten, inredningsarbeten, målningsarbeten etc på byggnader.

Med anläggningsentreprenader avses entreprenader för anläggande av
gator, vägar, broar, parker samt muddring av hamnar och kanaler på
mark och markanläggningar.

Som reparation räknas arbeten som avser att bibehålla byggnader och
anläggningar i ursprungligt skick vad gäller funktion och kapacitet. Re-
paration och underhåll av mindre omfattning betraktas som driftskost-
nad och redovisas på konto 615.

Investeringsutgifter som ska aktiveras, det vill säga utgifter för an-
skaffning eller standardförbättring av byggnad, hyrd lokal, mark eller
markanläggning, överförs vid bokslut (eller annat lämpligt tillfälle) till
respektive tillgångskont i kontogrupp 11, Mark, byggnader och teknis-
ka anläggningar.

Investeringsutgifter för ny-, till- och ombyggnad som utförs i egen regi
redovisas på konto 117. Alternativt redovisas alla pågående ny-, till- och
ombyggnad på konto 117. Byggnadsarbeten som utförs av extern entre-
prenör måste i så fall särredovisas på ett särskilt underkonto. Se även
konteringsanvisningarna till 117.
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Vid behov kan kontoundergruppen indelas i följande konton:
• Byggnation
• Rivning
• vvs-arbeten
• Elarbeten
• Inredningsarbeten
• Målningsarbeten
• Övriga husbyggnadsarbeten
• Anläggning av gator, vägar, broar och parker
• Reparation av gator, vägar, broar och parker

Tjänster som ingår som en del av den löpande driften till exempel
snöröjning, sandning, gräsklippning och parkskötsel ingår inte här utan
redovisas på konto 613, städ- och renhållningstjänster.

Husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader efterfrågas
av scb i rs.

618 Husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader,
forts
Kontot är en fortsättning på konto 617, Husbyggnads-, anläggnings- och
reparationsentreprenader.

Husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader efterfrågas
av scb i rs.

619 Övriga fastighetskostnader
Här bokförs övriga fastighetskostnader för vilka särskilda underkonton
inte lagts upp inom kontogruppen, till exempel fastighetsskatt.

Övriga fastighetskostnader efterfrågas av scb i rs. scb efterfrågar des-
sutom en särredovisning av kostnader för fastighetsskatt och fastighet-
savgift.

6192 Fastighetsskatt och fastighetsavgift
På detta underkonto redovisas kostnader för fastighetsskatt och fastig-
hetsavgift.
Fastighetsskatt, tillsammans med fordonsskatt, efterfrågas av scb i rs.

126 Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kontoklass 6 & 7 • Övriga verksamhetskostnader



Kontogrupp 62

Bränsle, energi och vatten

I denna kontogrupp redovisas kommunens driftskostnader för bränsle, energi
och vatten för kommunens fastigheter.

Kostnader för distribution, när kommunen driver affärsverksamhet i förvalt-
ningsform, bokförs som inköp av elkraft och råvatten i kontogrupp 43.

Kostnader för drivmedel redovisas i kontogrupp 69, Kostnader för transport-
medel.

Kontogrupp 62 efterfrågas i rs tillsammans med konto 691, Drivmedel. I konto-
grupp 62 efterfrågar scb en särredovisning av kontot 628, Vatten och avlopp.

621 El
På kontot redovisas kostnader för elnät och elkraft till fastigheter.

Om kostnaderna för el avser för distribution, när kommunen driver
affärsverksamhet i förvaltningsform, ska kostnaderna bokföras på kon-
to i kontogrupp 43.

Vid behov kan kontoundergruppen indelas med bland annat konton
för:
• Vindkraft
• Grön el

623 Värme och kyla
På kontot bokförs kostnader för fastbränsle som används för fastighe-
ternas uppvärmning och kylning, som exempelvis kostnader för eld-
ningsolja och avgifter för fjärrvärme.

Om kostnaderna för bränsle avser både bränsle till fastighet och kost-
nader för distribution, när kommunen driver affärsverksamhet i för-
valtningsform, ska kostnaderna fördelas. Kostnader för bränsle för dis-
tribution bokförs som inköp av bränsle i kontogrupp 43.
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Vid behov kan kontoundergruppen indelas i följande konton:
• Eldningsolja
• Fastbränsle och naturgas
• Fjärrvärme
• Fjärrkyla
• Sotning

628 Vatten och avlopp
På kontot bokförs kostnader avseende avgifter för vatten och avlopp till
fastigheter.

Om kostnaderna för vatten och avlopp avser både bränsle till fastighet
och kostnader för distribution, när kommunen driver affärsverksamhet
i förvaltningsform, ska kostnaderna fördelas. Kostnader för råvatten
för distribution bokförs som inköp av elkraft, vatten och gas för distri-
bution i kontogrupp 43.

Kostnader för vatten och avlopp efterfrågas av scb i rs.

Kontogrupp 63

Hyra/leasing av anläggningstillgångar

I denna kontogrupp redovisas vissa kostnader för lösegendom som kommunen
hyr/leasar av utomstående och till vilken kommunen inte har äganderätt. Kost-
nader för hyra/leasing av bilar och andra transportmedel redovisas på konto 695.

Klassificeringen av ett leasingavtal grundar sig på transaktionens ekonomiska
innebörd. Ett finansiellt leasingavtal kan sägas motsvara ett köp av objektet i
fråga medan ett operationellt leasingavtal motsvarar hyra av objektet. I denna
kontogrupp redovisas kostnader för operationell leasing. Se vidare rekommen-
dation nr 13.1 från rkr. Ett finansiellt leasingavtal ska därför redovisas på sam-
ma sätt som en köpfinansierad tillgång. Se även anvisningar till kontogrupp 40,
Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar, samt an-
visningar till kontogrupp 11 och 12.

Hyra/leasing av anläggningstillgångar, kontogrupp 63, efterfrågas av scb i rs till-
sammans med konto 695, Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel.
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631 Hyra/leasing av maskiner

På detta konto redovisas samtliga kostnader för de maskiner som kom-
munen hyr/leasar av utomstående och till vilka kommunen inte har
äganderätt. Särskilda underkonton kan användas för att särskilja kort-
tidshyra och leasing.

632 Hyra/leasing av inventarier
Här redovisas hyra och leasingkostnader för inventarier andra än ar-
betsmaskiner, till exempel kontorsinventarier. Särskilda underkonton
kan användas för att särskilja korttidshyra och leasing.

Kontogrupp 64

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

I denna kontogrupp redovisas kostnader för förbrukningsinventarier och för-
brukningsmaterial.

Kostnader för material vid byggande och underhåll av fastigheter och anlägg-
ningar redovisas i kontogrupp 41, Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial.
Utgifter i samband med inköp av inventarier som klassificeras som anläggnings -
tillgång, det vill säga har en ekonomisk livslängd överstigande tre år och som inte
är av ringa värde, redovisas i kontogrupp 40, Inköp av anläggningstillgångar och
finansiella omsättningstillgångar. Kontorsmaterial redovisas i kontogrupp 65.

scb efterfrågar särredovisning av konto 644, Livsmedel.

641 Förbrukningsinventarier
På detta konto redovisas kostnader för förbrukningsinventarier som
inte klassificeras som anläggningstillgång. Hit hör till exempel lokal-
tillbehör som fast (tak- eller vägg-) armatur för belysning, persienner,
gardiner, fasta klädhängare och dylikt.

Föremål som har mycket begränsad varaktighet eller mycket obetydligt
värde räknas som förbrukningsmaterial och redovisas på konto 646.
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643 Böcker, tidningar, elektronisk media

På detta konto redovisas inköp av böcker, facklitteratur, ljudböcker, tid-
ningar, tidskrifter och elektronisk media, såsom dvd-filmer, musik-cd,
data- och tv-spel.

På detta konto redovisas även prenumerationskostnader för tidningar
till personalens arbetsplatser.

644 Livsmedel
Här redovisas kostnader för inköp av livsmedel för beredning av målti-
der och inköp av halvfabrikat.

Inköp av färdiglagade måltider och tjänster för måltidsproduktion från
externa producenter redovisas på konto 746, Måltider.

Kostnader för livsmedel efterfrågas av scb i rs.

645 Laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar
Här redovisas apoteksvaror, kemikalier, förbandsartiklar, förbruknings -
instrument vid laboratorium, tekniska hjälpmedel inom vård och om-
sorg etc. På detta konto redovisas även sjukvårdmaterial, läkemedel och
vaccin för kommunens personal.

646 Förbrukningsmaterial
På detta konto redovisas kostnader för förbrukningsmaterial av allmän
karaktär, det vill säga material av mycket kort varaktighet eller av obe-
tydligt värde. Hit hör till exempel glödlampor, el-proppar, sladdar, pap-
pershanddukar, toalettpapper, kemisktekniska produkter och dylikt.

Observera att detta konto inte används för kontorsmaterial (konto 651).

648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial
På detta konto redovisas arbets- och skyddskläder som föreskrivs enligt
arbetarskyddslagen eller i övrigt av särskilda arbetsförhållanden samt
material för arbetarskydd. Hit hör olika slags kläder, skor, handskar,
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skyddsglasögon, skyddsmasker och dylikt. På detta konto redovisas äv -
en arbetarskyddsmaterial.

Kostnaden för fria eller subventionerade arbetskläder redovisas på kon -
to 541, Naturaförmåner till anställda. Underhåll och tvätt redovisas i
kontogrupp 66.

649 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
På detta konto redovisas kostnader för förbrukningsinventarier och
förbrukningsmaterial som uppgår till obetydliga belopp och för vilka
särskilda konton ej lagts upp inom denna kontogrupp.

Kontorsmaterial redovisas på konto 651, Kontorsmaterial.

Kontogrupp 65

Kontorsmaterial och trycksaker

I denna kontogrupp redovisas kostnader för kontorsmaterial och trycksaker av
förbrukningskaraktär, det vill säga förbrukningsinventarier och förbruknings-
material för kontorsändamål av kort varaktighet. Här redovisas också trycksaker.

scb efterfrågar särredovisning av konto 651, Kontorsmaterial.

651 Kontorsmaterial
På detta konto redovisas kostnader för dels förbrukningsinventarier för
kontorsändamål av obetydligt värde, dels förbrukningsmaterial som
används för kontorsarbete, såsom hålslag, häftapparater, linjaler, mal-
lar, pärmar, tidsskriftssamlare, mappar, stämplar, skrivpapper, block,
pennor, tejp och etiketter.

Material knutet till datorer redovisas på konto 654, it-material.

Kostnader för kontorsmaterial efterfrågas av scb i rs.
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654 IT-material

Här redovisas kostnader för förbrukningsmaterial etc som används till
kommunens it-utrustning. Sådant material kan vara lagringsmedia,
färgpatroner, kablar med mera.

Kostnader för administrativa tjänster som elektronisk fakturahanter-
ing (skanning), it-drift, dataprogram, programändringar, licensavtal
och underhållsavtal redovisas på konto 743, Administrativa tjänster.

655 Trycksaker
På detta konto redovisas kostnader för alla slags trycksaker, såsom
blanketter, brevpapper, kuvert, kartotekskort, kvittenser etc. På detta
konto redovisas även kostnader för produktion av sådana trycksaker.

Kostnader för informationsbroschyrer, reklamtrycksaker och liknande
redovisas på konto 723, Reklam och information.

Kontogrupp 66

Reparation och underhåll

I denna kontogrupp redovisas kostnader för reparation och underhåll av inven-
tarier; dels maskiner och transportmedel, dels av övriga inventarier.

Reparation och underhåll av fastigheter och lokaler, av mindre omfattning, re-
dovisas på konto 615, Mindre reparationer och underhåll av fastigheter.

Summan av kontogrupp 66, Reparation och underhåll, efterfrågas av scb i rs.

660 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier
På detta konto redovisas kostnader för reparation och underhåll av ma-
skiner och inventarier, det vill säga anläggningstillgångar vars anskaff-
ningsvärde redovisats på konto 121, 122, 123 och 129.

Här redovisas kostnader för reparation och underhåll av bilar och tran -
sportmedel, det vill säga anläggningstillgångar vars anskaffningsvärde
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redovisats på konto 124. Även kostnader för reparation och underhåll av
leasade bilar och transportmedel redovisas i förekommande fall på det-
ta konto.

Kontot kan vid behov underindelas.

665 Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier
Kostnader för underhåll och tvätt av arbetskläder, linne med mera re-
dovisas på detta konto. Kontot kan vid behov underindelas.

Kontogrupp 67

Fri

Kontogrupp 68

Tele-, IT-kommunikation och postbefordran

I denna kontogrupp redovisas kommunens kostnader för tele- och it-kommu-
nikation samt postbefordran.

Summan av kontogrupp 68, Tele-, it-kommunikation och postbefordran, efter-
frågas av scb i rs.

681 Tele- och IT-kommunikation
På detta konto redovisas kostnader för telefonitjänster och datakom-
munikationstjänster. Här redovisas alla kostnader som betalas till tele-
bolag och som omfattar inträdes-, abonnemangs- och nyttjandeavgifter
för telefonväxel, kostnader för telefonsamtal etc.

Här redovisas även telekostnader vid dataöverföring via hyrda led-
ningar och via allmänt datanät (för vilka kostnaderna debiteras separat
av telebolag). Dessa kostnader omfattar inträdesavgifter, abonnemangs -
avgifter (kvartalsavgifter), trafikavgifter, hyra för modem, bredbands -
abonnemang, trådlösa nätverk, 3g-uppkopplingar etc.

Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning    133

Kontoklass 6 & 7 • Övriga verksamhetskostnader



Vid inköp av utrustning, så som telefoner och mobiler, bokförs kostna-
derna på konto 641, Förbrukningsinventarier.

Vid behov kan kontot underindelas i följande konton:
• Fast telefoni
• Mobil telefoni
• Växel, anslutnings- och teleinstallation
• Datakommunikation

685 Porto
På detta konto redovisas kostnader för postbefordran i samband med
extern distribution av brev med mera, omfattande frankeringsavgifter,
frimärken, paketporto, lösenavgifter etc.

Kontogrupp 69

Kostnader för transportmedel

På detta konto redovisas kostnader för egna, hyrda eller leasade transportmedel,
såsom bilar, lastbilar och truckar.

Kostnader för reparation och underhåll av transportmedel bokförs på konto
660, Reparation och underhåll av maskiner och inventarier.

691 Drivmedel
På detta konto redovisas kostnader för driv- och smörjmedel, vilka in-
nefattar till exempel bensin, diesel, gas, etanol och olja.

Kostnader för driv- och smörjmedel efterfrågas av scb i rs tillsammans
med kontogrupp 62, Bränsle, energi och vatten.

692 Fordonsskatt
På detta konto redovisas kostnader för fordonsskatt.

Fordonsskatt, tillsammans med fastighetsskatt, efterfrågas av scb i rs.
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695 Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel

Här redovisas hyra och leasingkostnader för bilar och andra transport-
medel. Särskilda underkonton kan användas för att särskilja kort-
tidshyra och leasing.

Kostnader för hyra/leasing av bilar och andra transportmedel efterfråg -
as av scb i rs tillsammans med kontogrupp 63, Hyra/leasing av anlägg-
ningstillgångar.

696 Trängselskatt för egna fordon
På detta underkonto redovisas trängselskatt för kommunens egna bilar.
I de fall kommunen ersätter anställda som i tjänsten kör med privata bi-
lar ska den ersättningen antingen konteras på underkonto 5597, Träng -
selskatt, skattefri eller underkonto 5598, Träng selskatt, skatte plik tig.

699 Övriga kostnader för transportmedel
Kontot debiteras för sådana utgifter för transportmedel som uppgår till
mindre belopp och för vilka särskilda konton inte lagt upp. Observera
att kostnader för reparation och underhåll av transportmedel redovisas
på konto 660, Reparation och underhåll av maskiner och inventarier.

Kontogrupp 70

Transporter och resor

I denna kontogrupp redovisas kostnader för transporter hänförbara till viss verk-
samhet och anställdas resor i tjänsten med buss, tåg, flyg och bil.

Frakt- och transportkostnader som avser inköp av inventarier eller anlägg-
nings- och underhållsmaterial redovisas som anskaffningskostnad i kontogrupp
40, Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar, res -
pektive 41, Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial.

Ersättning till anställda för resor i tjänsten redovisas i kontoklass 5, Kostnader
för arbetskraft.
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Kostnader för leasade fordon bokförs på konto 695, Hyra/leasing av bilar och
andra transportmedel.

scb efterfrågar särredovisning av konto 701.

701 Transporter
På detta konto redovisas transportkostnader som är hänförbara till viss
verksamhet. Som transportkostnad räknas även de särskilda kostnader
som är förenade med transporter, eventuella transportförsäkringar etc.

Kontot används för:
• transporter av elever mellan bostad och skola (skolskjutsar, resebi-

drag till elever)
• övriga transporter av personer (ej anställda) inom olika verksam-

heter (enstaka färdtjänstresor, omsorgsresor, patientresor, ar-
betssökandes resor, m.m.).

Skolskjutsar betraktas som stödverksamhet i utbildningssammanhang
och konteras därför på detta konto.

Omsorgsresor betraktas som stödverksamhet till lss- och lass-insat-
ser, varför dessa kostnader bokförs på detta konto. Har kommunen dä-
remot ett avtal av större omfattning om färdtjänst med en extern pro-
ducent, ska dessa transporter istället betraktas som Köp av huvudverk-
samhet, se anvisningen till kontogrupp 46.

Kostnader för transporter efterfrågas av scb i rs.

705 Resekostnader
På detta konto redovisas kostnader i samband med anställdas resor i
tjänsten. Hit förs kostnader som kommunen reglerar direkt med trans-
portföretag eller resebyrå där fakturor är ställda till kommunen. Även
kostnader som anställda har i samband med tjänsteresa, vilka styrkts
med till kommunen överlämnade verifikationer, ska bokföras här.

Bilersättningar, utan krav på verifikation, utgör en kostnadsersättning
och redovisas på konto 552, Bilersättningar.
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Kontot kan underindelas, bland annat för att underlätta besvarande av
förfrågningar från skatteverket, enligt följande:
• Biljetter, inklusive lokala resor med buss och taxi
• Hotell och logi, Sverige
• Hotell och logi, utlandet
• Övriga resekostnader

Kontogrupp 71

Representation

I denna kontogrupp redovisas kostnader för representation.

Summan av kostnaderna för representation, kontogrupp 71,  efterfrågas av scb i rs.

710 Representation
På detta konto redovisas kostnader för representation som har direkt
samband med kommunens verksamhet. Representationskostnader
som debiteras detta konto ska vara ett uttryck för sedvanlig gästfrihet i
form av värdskap till exempel i samband med vänortsbesök. De kostna-
der som kan förekomma kan avse mat, dryck, betjäning, hotellrum, te-
aterbiljetter, biljetter till sportevenemang och dylikt.

Vid momsavdrag gäller beloppsgränser som uppgår till maximalt be-
lopp/person. Detta betyder att överskjutande moms ska bokföras som
kostnad. Se Skatteverkets allmänna råd skv a 2004:5.

Kontot kan vid behov underindelas.

Representation som riktar sig till kommunens anställda redovisas på
konto 711, Personalrepresentation. 

711 Personalrepresentation
På detta konto redovisas representation för anställda i samband med
informationsmöten, personalfester med mera. Representationskost-
nader som debiteras detta konto ska vara ett uttryck för sedvanlig per-
sonalvård från kommunen som arbetsgivare. Det kan exempelvis röra
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sig om kostnader för restaurangbesök, teaterbiljetter och dylikt. På det-
ta konto redovisas även representationskostnader avseende kommu-
nens egna förtroendevalda.

Vid momsavdrag gäller beloppsgränser som uppgår till maximalt be-
lopp/person. Maximala belopp finns även för andra typer av kostnader
som till exempel teaterbiljetter. Detta innebär att överskjutande moms
ska bokföras som kostnad. Se Skatteverkets allmänna råd skv a 2004:5.

Kontogrupp 72

Annonser, reklam och information

I denna kontogrupp redovisas kostnader som syftar till att lämna information om
kommunens verksamhet.

I denna kontogrupp redovisas ej löner och ersättningar till personer som är an-
ställda hos kommunen (kontoklass 5).

I denna kontogrupp redovisas även kostnader i samband med marknadsföring
av kommunen.

Summan av kostnaderna för annonser, reklam och information, kontogrupp 72,  ef-
terfrågas av scb i rs.

722 Annonsering
På detta konto redovisas kostnader för reklam- och informationsan-
nonser, omfattande kostnader både för framställning och införande i
dagspress, populärpress, fackpress, kataloger, program osv. På kontot
redovisas även kostnader för platsannonser i samband med rekrytering
av personal.

723 Reklam och information
På detta konto redovisas kostnader för framställning och extern distri-
bution (ej kommunens kostnader för allmän postbefordran) av reklam-
och informationsbroschyrer, kataloger och liknande.

Jämför även med konto 655, Trycksaker.
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Kontogrupp 73

Försäkringspremier och riskkostnader

I denna kontogrupp redovisas dels kostnader för försäkringspremier som kom-
munen betalar till försäkringsbolag för att skydda sig mot vissa oförutsebara hän-
delser, dels kostnader för förluster på kortfristiga fordringar i samband med
kommunens verksamhet som kommunen själva står för.

Försäkringspremier och riskkostnader totalt efterfrågas av scb i rs tillsam-
mans med kostnaderna på konto 761 Avgifter, 764 Diverse skatter och offentliga
av gifter, 692 Fordonsskatt och 6192 Fastighetsskatt och fastighetsavgift. scb efter -
frågar dessutom särredovisning av vissa konton. Dessa anges löpande i texten.

731 Försäkringspremier
På detta konto redovisas försäkringspremier som kommunen betalar
till försäkringsbolag omfattande brand-, avbrotts-, vattenskade-, ma-
skin-, ansvars-, stöldförsäkringar etc.

På detta konto redovisas ej försäkringar för anställda, det görs i konto-
grupp 56, Sociala avgifter enligt lag och avtal.

Försäkringspremier efterfrågas av scb i rs.

732 Självrisker
På detta konto redovisas kostnader för självrisker vid uppkommen ska-
da.

Självrisker efterfrågas av scb i rs.

733 Larm och bevakning
På kontot redovisas kostnader för larm (dock ej trygghetslarm, se kon-
to 749 Övriga främmande tjänster) och för bevakning av lokaler.

Om det rör sig om investeringskostnader, för exempelvis kameror, bok-
förs kostnaderna på konto 410, Anläggnings- och underhållsmaterial.
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734 Brandskydd

På kontot redovisas kostnader för brandskyddsutrustning och brand-
syner.

735 Kundförluster
På detta konto redovisas kommunens kostnader i samband med att vis-
sa kunder inte betalar sina avgifter, det vill säga förluster på kundford-
ringar i kontogrupp 15. En konstaterad kundförlust är alltid odiskutabel
medan befarade kundförluster alltid måste grundas på en bedömning.
Detta gäller särskilt då avgifterna är mervärdesskattepliktiga.

Om en kundförlust befaras debiteras konto 735 med konto 159, Värde-
reglering kundfordringar, som motkonto. Konstaterade kundförluster
redovisas på detta konto med motbokning i kontogrupp 15, Kundford-
ringar. (Se konteringsanvisning till konto 159, Värdereglering av kund-
fordringar.) Eventuellt momsbelopp ska reduceras och debiteras kon-
to 261–263, Utgående moms 25 %–6 %.

När avskrivna kundfordringar återvinns i ett senare skede minskas
(krediteras) inte kostnaderna på konto 735, Kundförluster, utan intäk-
terna bokförs istället på konto 365, Återvunna, tidigare avskrivna kund-
fordringar.

Kundförluster efterfrågas av scb i rs tillsammans med kostnaderna på
konto 738, Förluster på kortfristiga fordringar och konto 739, Övriga risk-
kostnader.

737 Infriad borgen
Kontot används vid kontering av infriad borgen. För att underlätta be-
svarandet av statistiken till scb kan kontot underindelas enligt följan-
de:
• Infriad borgen Kommunala bostadsföretag
• Infriad borgen Övriga kommunala bolag
• Infriad borgen Övriga bostadsföretag och föreningar
• Infriad borgen Egna hem och småhus

Infriad borgen efterfrågas av scb i rs.
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738 Förluster på kortfristiga fordringar

Kontot används när en förlust på kortfristiga fordringar i kontogrupp 16

kan befaras eller konstateras. Kontot debiteras för befarad förlust med
konto 169, Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar, som mot-
konto.

Då förlusten slutligen konstateras debiteras konto 738 med fordringens
nominella belopp och berört konto 161–166 krediteras. Samtidigt åter-
förs tidigare reservering genom att konto 169, Värdereglering av diver-
se kortfristiga fordringar, debiteras och konto 738 krediteras.

Vid förlust på långfristiga fordringar används underkonto 795, Ned -
skriv ning av anläggningstillgångar.

Förluster på kortfristiga fordringar efterfrågas av scb i rs tillsammans
med kostnaderna på konto 735, Kundförluster och konto 739, Övriga risk-
kostnader.

739 Övriga riskkostnader
Detta konto används för andra riskkostnader än som omfattas av kon-
to 731–738.

Övriga riskkostnader, tillsammans med kundförluster och förluster på
kortfristiga fordringar, efterfrågas av scb i rs.

Kontogrupp 74

Övriga främmande tjänster

I denna kontogrupp redovisas kostnader för konsulttjänster och diverse främ-
mande tjänster. Kontogruppen används där övriga kontogrupper för tjänster i
kontoklass 6 och 7 inte är tillämpliga. Med en konsulttjänst avses ett specialupp-
drag av mer tillfällig art. Dessa tjänster kan köpas av företag eller personer med
enskild firma, vilka inte är anställda hos kommunen. I bokslutsstatistiken till
scb krävs ingen ytterligare uppdelning.
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Köp av huvudverksamhet, där avtal finns med en extern producent, redovisas
i kontogrupp 46.

743 Administrativa tjänster
På kontot redovisas kostnader för administrativa tjänster som exem-
pelvis elektronisk fakturahantering (skanning), inkassotjänster, kredi-
tupplysningstjänster, it-drift, dataprogram, licensavgifter, underhåll-
savtal, statistiktjänster osv.

Kostnader för förbrukningsmaterial etc som används till kommunens
egen it-utrustning, så som lagringsmedia, färgpatroner, kablar m.m.
redovisas på konto 654, it-material.

745 Konsulttjänster
Här avses specialuppdrag av mer tillfällig art som utförs av företag eller
enskilda personer med specialkompetenser som inte är anställda hos
kommunen. På detta konto redovisas kostnader för arvoden till kon-
sulter för rådgivning och utredningar avseende tekniska och administ-
rativa frågor, rekryteringstjänster, m.m. En konsult är en rådgivande
specialist inom ett visst område, vanligen på kvalificerad nivå.

Kostnader för byggkonsulter redovisas i kontogrupp 61, Fastighets kost -
nader och fastighetsentreprenader.

Om det rör sig om kostnader för inhyrd personal från personaluthyr-
ningsföretag och liknande för att täcka tillfällig arbetskraftsbrist i kom-
munens ordinarie verksamhet bokförs kostnaderna på 751, Tillfälligt
inhyrd personal.

Konsulttjänster efterfrågas av scb i rs.

746 Måltider
På kontot redovisas kostnader för inköp av färdiga måltider och tjäns-
ter för måltidsproduktion till kommunal verksamhet, såsom barn- och
omvårdnadsverksamhet. Det rör sig alltså om måltider till barn, bruka-
re och anhöriga. Här redovisas även kostnader för pedagogiska måltider
för lärare och kostnader personalens måltider tillsammans med bruka-
re i enlighet med beslut.
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Kostnader för livsmedel för beredning i egna kök och halvfabrikat bok-
förs på konto 644, Livsmedel.

Om det rör sig om kostnader för måltider i samband med externa besök,
där kostnaderna kan ses som ett led i sedvanlig gästfrihet i form av värd-
skap, bokförs dessa på konto 710, Representation.

Representation som huvudsakligen riktar sig till kommunens anställda
redovisas på konto 711, Personalrepresentation.

747 Hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster
På kontot redovisas sjuk-, hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster. Kon -
tot kan vid behov underindelas i till exempel läkarvårdsersättningar,
hälsokontroller, avgifter för företagshälsovård, rehabilitering, frisk -
vårds aktiviteter och fritidsaktiviteter.

Kostnader för läkemedel redovisas på konto 646, Förbrukningsmateri-
al.

749 Övriga främmande tjänster
På kontot redovisas övriga kostnader för främmande tjänster för vilka
särskilda konton inte lagts upp i denna kontogrupp, exempelvis trygg-
hetslarmstjänster, analyskostnader, mätnings- och karttjänster, lant-
mäteriförrättningar.

Kontogrupp 75

Tillfälligt inhyrd personal

I kontogruppen redovisas inhyrd personal från personaluthyrningsföretag och
liknande för att täcka tillfällig arbetskraftsbrist.

Om det rör sig om specialuppdrag av mer tillfällig art som utförs av företag el-
ler enskilda personer med specialkompetenser som inte är anställda hos kom-
munen redovisas kostnaderna på konto 745, Konsulttjänster.

Tillfälligt inhyrd personal, kontogrupp 75, efterfrågas av scb i rs.
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751 Tillfälligt inhyrd personal

Kontogrupp 76

Diverse kostnader

I denna kontogrupp redovisas diverse kostnader av olika slag som inte kan pla-
ceras i kontogrupperna 60–75.

Kostnaderna på konto 761 Avgifter och 764 Diverse skatter och offentliga av-
gifter efterfrågas av scb i rs tillsammans med kostnaderna i kontogrupp 73 För -
säk ringspremier och riskkostnader, konto 692 Fordonsskatt och 6192 Fastighets -
skatt och fastighetsavgift. scb efterfrågar dessutom särredovisning av vissa kon-
ton. Dessa anges löpande i texten.

761 Avgifter
På detta konto redovisas kostnader för olika typer av avgifter. Med en
avgift avses betalning grundad på taxa eller liknande bestämmelser.
Här redovisas kostnader för medlemsavgifter till bland annat regiona-
la organ. På detta konto redovisas även övriga typer av avgifter som in-
träden, radio- och tv-licenser med mera.

Avgifter till kommunalförbund redovisas som köp av huvudverksamhet
på konto 463, med motpart Kommunalförbund (83) eller som köp av
tjänster i kontoklass 6 eller 7, med motpart Kommunalförbund (83).

Avgifter efterfrågas av scb i rs.

764 Diverse skatter och offentliga avgifter
På detta konto redovisas anslutningsavgifter för fastigheter, stämpel av -
gifter, lösen med flera offentliga avgifter och skatter.

Fordonsskatt redovisas på konto 692, trängselskatt för egna fordon på
konto 696 och fastighetsskatt och fastighetsavgift på underkonto 6192.

144 Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kontoklass 6 & 7 • Övriga verksamhetskostnader



765 Avgifter för kurser m.m.

På detta konto redovisas avgifter för personalens kurser, konferenser
och utbildningar. Övriga kostnader i samband med utbildningen, som
till exempel resekostnader (konto 705) redovisas inte här utan på sina
respektive konton.

Kontogrupp 77

Fri

Kontogrupp 78

Realisationsförluster och periodiseringskonton

I denna kontogrupp redovisas kostnader som bör påverka rörelseresultatet, till
exempel förlust vid avyttring och utrangering av immateriella och materiella an-
läggningstillgångar. I kontogruppen beräknas förlust vid avyttring och utranger-
ing av anläggningstillgångar som ingår i kontogrupperna 10, 11 och 12.

Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar i kontogrupp 13 re-
dovisas på konto 851, Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar.

En anläggningstillgång upphör att redovisas som tillgång i samband med att
den avyttras eller utrangeras. Utrangering innebär att tillgångar tagits ur bruk på
annat sätt än att avyttrats (sålts), det vill säga genom att de till exempel skrotats,
stulits, eller förstörts. Både avyttring och utrangering innebär att tillgångar inte
längre finns kvar i kommunens verksamhet eller redovisning. Utrangering ska
ske av anläggningstillgångar som inte längre ska finnas kvar i verksamheten, me-
dan nedskrivning kan ske av anläggningstillgångar som finns kvar i verksamhe-
ten.

Vinst eller förlust vid avyttring eller utrangering redovisas i rörelseresultatet
med det belopp som utgör skillnaden mellan vad som erhålls för tillgången och
det redovisade värdet. Se även rekommendationerna nr 11.2 från rkr.

Observera att realisationsvinster redovisas i kontogrupp 38, Försäljning av an-
läggningstillgång, medan realisationsförluster antingen löpande eller i samband
med bokslut eller delårsrapport ska klassificeras som en kostnad och överföras
till kontogrupp 78. Någon kvittning av vinster och förluster mellan olika affärs -
händelser får inte ske.
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I vissa fall kan resultatet vid avyttring vara av extraordinär karaktär, resulta-
tet bokförs då i kontogrupp 87, Extraordinära intäkter, eller 88, Extraordinära
kostnader (se rekommendation nr 3.1 från rkr).

Det finns flera alternativa sätt att bokföringstekniskt och systemtekniskt re-
dovisa försäljningar och realisationsresultat. Se även anvisningen till kontogrupp
38, Försäljning av anläggningstillgång.

scb efterfrågar i rs en särredovisning av underkontona 7811, 7821 och 8511.

781 Förlust vid avyttring och utrangering av maskiner och inven-
tarier
På detta konto redovisas förlust vid avyttring och utrangering av ma-
skiner och inventarier då försäljningsbeloppet understiger det bokför-
da värdet på tillgången.

Vid löpande bokföring på detta konto nyttjas följande underkonton
( jämför konto 381, Försäljning av maskiner och inventarier). Därefter
visar kontot resultatet vid försäljningen.

scb efterfrågar i rs kostnaderna för förluster vid avyttring och utran-
gering av maskiner och inventarier.

7811 Försäljningspris, maskiner och inventarier
På detta underkonto redovisas försäljningspriset för maskiner och in-
ventarier i de fall försäljningsintäkten för tillgången understiger det
bokförda värdet.

Försäljningspriset för maskiner och inventarier efterfrågas av scb i rs.

7812 Bokfört värde, maskiner och inventarier
På detta underkonto debiteras anskaffningsvärdet av försålda tillgång-
ar och krediteras för de ackumulerade avskrivningarna i de fall försälj-
ningspriset för tillgången understiger det bokförda värdet. Saldot visar
det bokförda värdet.
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782 Förlust vid avyttring och utrangering av mark, byggnader och
tekniska anläggningar

På detta konto redovisas förlust vid avyttring av fastigheter då försälj-
ningsbeloppet understiger det bokförda värdet på tillgången.

Vid löpande bokföring på detta konto används följande underkonton
( jämför konto 382, Försäljning av mark, byggnader och tekniska an-
läggningar). Därefter visar kontot resultatet vid försäljningen.

scb efterfrågar i rs kostnaderna för förluster vid avyttring och utran-
gering av mark, byggnader och tekniska anläggningar.

7821 Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar
På detta underkonto redovisas försäljningspriset för fastigheter och an-
läggningar i de fall försäljningspriset för tillgången understiger det bok-
förda värdet.

Försäljningspriset för fastigheter och anläggningar efterfrågas av scb i
rs.

7822 Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar
På detta underkonto debiteras anskaffningsvärdet av försålda tillgång-
ar och krediteras för de ackumulerade avskrivningarna i de fall försälj-
ningspriset för tillgången understiger det bokförda värdet. Saldot visar
det bokförda värdet.

784 Förlust vid avyttring av övriga tillgångar
På detta konto redovisas förlust vid avyttring av övriga tillgångar, till ex-
empel immateriella tillgångar.

Förluster vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar i konto-
grupp 13 redovisas på konto 851, Förlust vid avyttring av finansiella an-
läggningstillgångar.

Vid löpande bokföring på detta konto används följande underkonton.
Därefter visar kontot resultatet av försäljningen.

scb efterfrågar i rs kostnaderna för förluster vid avyttring av övriga till-
gångar.
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7841 Försäljningspris, övriga tillgångar
På detta underkonto redovisas försäljningspriset för övriga tillgångar, i
de fall försäljningspriset för tillgången understiger det bokförda värdet.

Försäljningspriset för övriga tillgångar efterfrågas av scb i rs.

7842 Bokfört värde, övriga tillgångar
På detta underkonto debiteras det bokförda värdet av övriga tillgångar
i de fall försäljningspriset för tillgången understiger det bokförda vär-
det. Saldot visar det bokförda värdet.

787 Förändring av avsättning
Detta konto används för redovisning av förändring av andra avsätt-
ningar, exempel är de avsättningar som redovisats på underkonto 2281,
Avsättning för återställande av deponier/soptippar.

Förändring av pensionsavsättningar redovisas på konto 572, Föränd-
ring av pensionsavsättningar.

Förändring av avsättning efterfrågas av scb i rs.

789 Övriga periodiseringar
Detta konto används för andra periodiseringar än som omfattas av kon-
to 781–784.

Övriga periodiseringar efterfrågas av scb i rs.

Kontogrupp 79

Avskrivningar

I denna kontogrupp redovisas planenliga avskrivningar på kommunens imma-
teriella och materiella anläggningstillgångar.

Även nedskrivningar, det vill säga bestående värdeminskning på immateriella
och materiella anläggningstillgångar, redovisas i denna kontogrupp. I rekom-
mendation nr 19 från Rådet för kommunal redovisning avseende nedskrivning-
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ar, behandlas hur nedskrivning av värdet på materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar som används i kommunala verksamheter som är helt eller delvis
skattefinansierade och/eller regleras av självkostnadsprincipen, kan beräknas
och redovisas.

Nedskrivning kan ske av anläggningstillgångar som finns kvar i verksamheter -
na, medan utrangering ska ske av anläggningstillgångar som inte längre ska fin-
nas kvar i verksamheterna.

Planenliga avskrivningar, och i förekommande fall nedskrivningar, debiteras
på tillämpliga konton i denna kontogrupp samt krediteras motsvarande värde-
minskningskonton i kontogrupp 10, 11, 12 och 13. Se även rkr:s idéskrift Avskriv -
ningar.

791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar
På detta konto redovisas avskrivningar enligt plan på immateriella an-
läggningstillgångar, det vill säga tillgångar som redovisas i kontogrupp 10.

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar efterfrågas av scb
i rs.

792 Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar
På detta konto redovisas avskrivningar enligt plan på byggnader och öv-
rig fast egendom, det vill säga anläggningstillgångar som omfattas av
kontogrupp 11.

Avskrivningar på byggnader och tekniska anläggningar efterfrågas av
scb i rs.

793 Avskrivning på maskiner och inventarier
På detta konto redovisas avskrivningar enligt plan på maskiner och in-
ventarier, det vill säga anläggningstillgångar som omfattas av konto-
grupp 12.

Avskrivningar på maskiner och inventarier efterfrågas av scb i rs.
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795 Nedskrivning av immateriella och materiella anläggnings -
tillgångar
Kontot kan användas för nedskrivning av värdet på immateriella och
materiella anläggningstillgång då detta varaktigt gått ned. Nedskriv-
ning ska göras med det belopp som anses erforderligt enligt god redo-
visningssed. Se rkr:s rekommendation nr 19.

Återföring av nedskrivning av anläggningstillgångar redovisas på kon-
to 796, Återföring av nedskrivning av anläggningstillgångar.

Värdereglering av finansiella anläggningstillgångar i kontogrupp 13, så
som värdepapper och långfristiga fordringar, redovisas på konto 8597,
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.

Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar, vilka kontinuerligt
är föremål för köp- och försäljning, behandlas i rekommendation nr 20,
Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder från rkr.
Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar redovisas på under-
konto 8598, Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar.

Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
efterfrågas av scb i rs.

796 Återföring av nedskrivning av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Kontot kan användas för återföring av nedskrivning av värdet på im-
materiella och materiella anläggningstillgångar. Återföring av ned -
skriv ning ska göras om skälen för nedskrivningen fallit bort. Återföring
ska göras med det belopp som anses erforderligt enligt god redovis-
ningssed. Vid behov kan kontot underindelas.

Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar redovi-
sas på konto 8497.

Återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som enligt rekom-
mendation nr 20, Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella
skulder, från rkr klassificeras som omsättningstillgång (det vill säga är
kontinuerligt föremål för köp- och försäljning) redovisas på underkon-
to 8498, Återföring av nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar.

Återföring av nedskrivningar av immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar efterfrågas av scb i rs.
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Kontoklass 8

Resultaträkningens övriga
intäkter och kostnader

I kontoklass 8 redovisas resultaträkningens övriga intäkter och kostnader efter
verksamhetens nettokostnader. Kontoklassen är anpassad efter krl:s uppställ-
ningsform för resultaträkningen.

I kontogrupp 80 redovisas skatteintäkter inklusive skatteavräkning. I konto-
grupp 82 och 83 redovisas bidrag och avgifter i utjämningssystemen, generella
statsbidrag samt kommunal fastighetsavgift.

Kontogrupp 80

Skatteintäkter

I denna kontogrupp samlas skatteintäkter baserade på kommunens eget skatte-
underlag.

Här redovisas också den kollektiva avräkningen av kommunala skattemedel.
De kommunala skatteintäkterna ska periodiseras och redovisas det år då den be-
skattningsbara inkomsten intjänats av den skattskyldige, se rkr:s rekommen-
dation nr 4.2, Redovisning av skatteintäkter.

Även eventuellt förekommande så kallad mellankommunal kostnadsutjämning ,
enligt överenskomna regler inom respektive län, redovisas i denna kontogrupp.

801 Allmän kommunalskatt
På detta konto redovisas kommunens löpande skatteintäkter under
året baserade på kommunens eget skatteunderlag.

Slutavräkningen för kommunalskatten redovisas på konto 805, Skatte -
avräkning.

Allmän kommunalskatt efterfrågas av scb i rs.
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805 Skatteavräkning

Här redovisas den slutavräkning som sker kollektivt för kommunsek-
torn.

En negativ skatteavräkning, det vill säga en återbetalning av för myck-
et preliminärt utbetalda skatteintäkter, ska redovisas som en intäkts-
minskning med konto 298, Förutbetalda skatteintäkter, som motkonto.
För en positiv skatteavräkning används konto 178, Upplupna skattein-
täkter, som motkonto.

Skatteavräkning efterfrågas av scb i rs.

8051 Skatteavräkning föregående år, justeringspost
Skatteavräkning föregående år, justeringspost efterfrågas av scb i rs.

8052 Skatteavräkning innevarande år, prognos
Skatteavräkning innevarande år, prognos efterfrågas av scb i rs.

809 Övriga skatter
Här redovisas eventuella övriga skatteintäkter för vilka särskilt konto
inte lagts upp i denna kontogrupp.

Övriga skatter efterfrågas av scb i rs.

Kontogrupp 81

Fri
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Kontogrupp 82

Bidrag från utjämningssystemen och generella  
statliga bidrag
I denna kontogrupp redovisas bidrag från det kommunala utjämningssystemet.
Utjämningen beräknas dels för skillnader i skattekraft (inkomstutjämning), dels
för skillnader i strukturella förhållanden (kostnadsutjämning). Kommuner vars
skattekraft är lägre än den av staten garanterade nivån får ett inkomst utjäm -
ningsbidrag av staten. Vidare får de kommuner som har sämre strukturella förut-
sättningar än riksgenomsnittet ett kostnadsutjämningsbidrag från staten. En
kommun kan samtidigt få ett bidrag och betala en avgift och dessa ska särredovi-
sas på separata konton i denna kontogrupp och i kontogrupp 83, Avgifter i utjäm-
ningssystemen.

I kontogruppen ingår även den kommunala fastighetsavgiften.

821 Inkomstutjämningsbidrag
Här redovisas det bidrag som utbetalas till de kommuner som har ett
eget skatteunderlag som understiger den garanterade nivån i in-
komstutjämningen.

Inkomstutjämningsbidrag efterfrågas av scb i rs.

822 Strukturbidrag
Här redovisas det strukturbidrag som ingår i utjämningssystemet.

Strukturbidrag efterfrågas av scb i rs.

823 Införandebidrag
Här redovisas det införandebidrag som ingår i utjämningssystemet.

Införandebidrag efterfrågas av scb i rs.
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824 Regleringsbidrag

Här redovisas det regleringsbidrag som staten betalar ut.

Regleringsbidrag efterfrågas av scb i rs.

825 Kostnadsutjämningsbidrag
Här redovisas det kostnadsutjämningsbidrag som ingår i utjämnings-
systemet.

Kostnadsutjämningsbidrag efterfrågas av scb i rs.

826 Bidrag för LSS-utjämning
Här redovisas det kostnadsutjämningsbidrag som ingår i lss-utjäm-
ningen.

Bidrag för lss-utjämning efterfrågas av scb i rs.

828 Kommunal fastighetsavgift
Här redovisas regleringar av kommunala fastighetsavgifter.

Kontot kan underindelas i underkonton enligt följande:
• Justeringspost, fastighetsavgift föregående år
• Prognos, fastighetsavgift innevarande år

Fordringar avseende kommunala fastighetsavgifter motbokas på kon-
to 165, Fordringar hos staten.

Kommunal fastighetsavgift efterfrågas av scb i rs.

829 Generella bidrag från staten
Här redovisas eventuellt förekommande kommunindividuella bidrag
från staten som inte ingår i utjämningssystemen eller bidrag som inte
är specialdestinerade till verksamhetsnivå.

Generella bidrag från staten efterfrågas av scb i rs.
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Kontogrupp 83

Avgifter i utjämningssystemen

I denna kontogrupp redovisas avgifter till det kommunala utjämningssystemet.
Utjämningen beräknas dels för skillnader i skattekraft (inkomstutjämning), dels
för skillnader i strukturella förhållanden (kostnadsutjämning). Kommuner vars
skattekraft är högre än den av staten garanterade nivån betalar en inkomst ut -
jämningsavgift till staten. Vidare betalar de kommuner som har bättre struktu-
rella förhållanden är riksgenomsnittet en kostnadsutjämningsavgift till staten.
Kommuner vars skattekraft eller strukturella förhållanden är bättre än riksge-
nomsnittet betalar en utjämningsavgift till staten. En kommun kan samtidigt få
ett bidrag och betala en avgift och dessa ska särredovisas på separata konton i
denna kontogrupp och i kontogrupp 82, Bidrag från utjämningssystemen och ge-
nerella statliga bidrag.

831 Inkomstutjämningsavgift
Här redovisas den avgift kommuner betalar som har ett eget skatteun-
derlag som överstiger den garanterade nivån i inkomstutjämningen.

Inkomstutjämningsavgifter efterfrågas av scb i rs.

834 Regleringsavgift
Här redovisas den regleringsavgift som staten tar in.

Regleringsavgifter efterfrågas av scb i rs.

835 Kostnadsutjämningsavgift
Här redovisas den kostnadsutjämningsavgift som ingår i utjämnings-
systemet.

Kostnadsutjämningsavgifter efterfrågas av scb i rs.

836 Avgift till LSS-utjämningen
Här redovisas det kostnadsutjämningsbidrag som ingår i lss-utjäm-
ningen.

Avgifter till lss-utjämningen efterfrågas av scb i rs.
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Kontogrupp 84

Finansiella intäkter

I denna kontogrupp redovisas dels utdelning på aktier och andelar, vinst vid
försäljning av finansiella anläggningstillgångar, dels ränteintäkter på likvida me-
del, kundfordringar, lånefordringar med mera.

Realisationsvinster vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar i konto-
grupp 13 redovisas här på konto 843, Försäljning av finansiella anläggningstill-
gångar, medan realisationsförluster antingen löpande eller i samband med bok-
slut eller delårsrapport ska klassificeras som en kostnad och överföras till konto
851, Förlust vid avyttring av finansiell anläggningstillgång. Någon kvittning av
vinster och förluster mellan olika affärshändelser får inte ske.

841 Utdelning på aktier och andelar
På detta konto redovisas utdelning på aktier och andelar. Om både ak-
tier i utomstående företag och koncernföretag förekommer bör kontot
underindelas. Alternativt utnyttjas annan koddel för motpart.

Utdelning på aktier och andelar efterfrågas av scb i rs.

8411 Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag
8412 Utdelning på aktier och andelar i andra företag

843 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Saldot på detta konto är den realisationsvinst som uppstått av försälj-
ningen av anläggningstillgångar som redovisas i kontogrupp 13 och
sammanfattar redovisningen på underkonto 8431 och 8432. Observera
att om det uppstår en realisationsförlust ska den redovisas på konto 851,
Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar.

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar efterfrågas av scb i rs.

8431 Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar
På detta konto redovisas försäljningspriset för värdepapper, andelar
och bostadsrätter i de fall försäljningsintäkten för tillgången överstiger
det bokförda värdet.

Försäljningspriset för finansiella anläggningstillgångar efterfrågas av
scb i rs.
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8432 Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar
På detta konto debiteras det bokförda värdet av försålda tillgångar och
krediteras för de ackumulerade avskrivningarna i de fall försäljning-
sintäkten för tillgången överstiger det bokförda värdet. Saldot visar det
bokförda värdet.

844 Ränteintäkter
På detta konto redovisas ränteintäkter avseende banktillgodohavan-
den, lånefordringar, obligationer med mera. Även statliga räntebidrag
redovisas på detta konto.

Om kommunen har utlåning till koncernföretag bör kontot underinde-
las. Alternativt utnyttjas koddelen motpart i intervallet för extern mot-
part, kommunägda företag (5–7).

Ränteintäkter på kundfordringar redovisas inte på detta konto utan
särredovisas på konto 845.

Observera att vinst vid avyttring av värdepapper (omsättningstillgång)
krediteras konto 849, Övriga finansiella intäkter.

Ränteintäkter efterfrågas av scb i rs.

8441 Ränta på utlåning till koncernföretag

845 Ränteintäkter på kundfordringar
På detta konto redovisas erhållna dröjsmålsräntor på kundfordringar.

Ränteintäkter från koncernföretag kan särskiljas genom att utnyttja
kod delen för motpart avseende extern motpart, kommunägda företag
(5–7).

Ränteintäkter på kundfordringar efterfrågas av scb i rs.

848 Valutakursvinster
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8481 Realiserade valutakursvinster
På detta konto redovisas sådana differenser som uppstår vid omräkning
av utländsk valuta till svenska kronor på grund av att kursen på den ut-
ländska valutan under kredittiden stigit (vid fordringar) eller sjunkit
(vid skulder). Kontot används löpande för realiserade kursvinster av fi-
nansiell karaktär, det vill säga kursvinster som avser upplånade eller ut-
lånade medel när betalning ska ske i utländsk valuta.

Realiserade valutakursvinster efterfrågas av scb i rs.

8482 Orealiserade valutakursvinster
I krl 6 kap. 9 § regleras redovisningen av orealiserade valutakursvins-
ter. Bestämmelserna tillåter omräkning till balansdagens kurs i två fall.
Dels då kursen på balansdagen är högre än vid skuldens uppkomst, det
vill säga då omräkning leder till att skulden beräknas till ett högre be-
lopp (valutakursförlust). Denna post ska i förekommande fall redovisas
på konto 858, Valutakursförluster.

I det motsatta fallet då kursen är lägre än vid skuldens uppkomst och
omräkningen leder till att skulden upptas till ett lägre belopp, får om-
räkning ske endast om kursvinsten kan kvittas mot en tidigare bokförd
kursförlust avseende samma skuld, dock inte till ett belopp som översti-
ger ursprungskursen.

Se även anvisningar till konto 858, Valutakursförluster, och konto 243,
Kortfristiga lån i utländsk valuta respektive 235, Lån i utländsk valuta.

Orealiserade valutakursvinster efterfrågas av scb i rs.

849 Övriga finansiella intäkter
På detta konto redovisas kommunens finansiella intäkter för vilka sär -
skilda konton ej lagts upp i denna kontogrupp. Här redovisas till exem-
pel borgensavgift, vinst vid avyttring av obligationer och andra värde-
papper som utgör omsättningstillgång samt återföring av nedskrivning
av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar.

Övriga finansiella intäkter, exklusive intäkterna på konto 8498, Åter-
föring av nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar, vilka särre-
dovisas, efterfrågas av scb i rs.
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8497 Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Kontot kan användas för återföring av nedskrivning av värdet på finan-
siella anläggningstillgångar. Återföring av nedskrivning ska göras om
skälen för nedskrivningen fallit bort. Återföring ska göras med det be-
lopp som anses erforderligt enligt god redovisningssed. Vid behov kan
kontot underindelas.

Vid återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar kre-
diteras underkonto 8497 och som motkonto debiteras värdereglerings-
konto 1329, 1339, 1349, 1359, 1379 eller 1389 beroende på tillgångsslag.

Återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som enligt rekom-
mendation nr 20, Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella
skulder, från rkr klassificeras som omsättningstillgång (det vill säga är
kontinuerligt föremål för köp- och försäljning) redovisas på underkon-
to 8498, Återföring av nedskrivning av finansiella omsättningstillgång-
ar.

Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar efter-
frågas av scb i rs.

8498 Återföring av nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar
På detta underkonto redovisas återföring av nedskrivning av finansiel-
la omsättningstillgångar. Återföring av nedskrivningen ska göras om
skälen för nedskrivningen fallit bort. Vid återföring krediteras konto
8498 och konto 189, Värdereglering av korta placeringar, debiteras.

Nedskrivning av finansiella tillgångar redovisas på underkonto 8598,
Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar.

Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar i kon-
togrupp 13 redovisas på underkonto 8497, Återföring av nedskrivning av
finansiella anläggningstillgångar.

Återföring av nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar efter-
frågas av scb i rs.

160 Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kontoklass 8 • Resultaträkningens övriga intäkter och kostnader



Kontogrupp 85

Finansiella kostnader

I denna kontogrupp redovisas kommunens förluster vid avyttring av finansiella
anläggningstillgångar, räntekostnader för kort- och långfristig upplåning, ut-
nyttjande av krediter samt nedskrivning av finansiella tillgångar. Även kostnader
för upptagande av nya lån, till exempel utländska lån, liksom löpande kostnader
för dessa lån redovisas i denna kontogrupp.

851 Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar
På detta konto redovisas förlust vid avyttring av värdepapper, andelar
och bostadsrätter, det vill säga anläggningstillgångar som omfattas av
kontogrupp 13.

Vid löpande bokföring på detta konto används följande underkonton
( jämför konto 843, Försäljning av finansiella anläggningstillgångar).
Därefter visar kontot resultatet av försäljningen.

Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar efterfrågas av
scb i rs.

8511 Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar
På detta underkonto redovisas försäljningspriset för värdepapper, an-
delar och bostadsrätter i de fall försäljningspriset för tillgången un-
derstiger det bokförda värdet.

Försäljningspriset för värdepapper med mera efterfrågas av scb i rs.

8512 Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar
På detta underkonto debiteras anskaffningsvärdet av försålda tillgång-
ar och krediteras för eventuell nedskrivning i de fall försäljningspriset
för tillgången understiger det bokförda värdet. Saldot visar det bokför-
da värdet.
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852 Räntekostnader

På detta konto redovisas låneräntor på kort- och långfristig upplåning
och räntekostnader som avser kommunens kreditutnyttjande som rän-
ta på checkräkningskredit med mera. Kreditavgifter i samband med
checkräkningskredit behandlas som räntekostnader. Här redovisas äv -
en räntekostnader på leasingskuld.

Om kommunen har upplåning från koncernföretag bör kontot under-
indelas. Alternativt utnyttjas koddelen motpart i intervallet för exter-
na motparter, kommunägda företag (5–7).

Räntekostnader på leverantörsskulder redovisas inte på detta konto
utan på konto 855, Räntekostnader för leverantörsskulder. Ränta på
pensionsavsättning redovisas på konto 853, Ränta på pensionsavsätt-
ningar.

Räntor på lån efterfrågas av scb i rs.

8521 Ränta på upplåning från koncernföretag

853 Ränta på pensionsavsättningar
På detta konto redovisas den del av den blandade modellens pensions-
kostnader som definieras som räntekostnad. Denna del av ökningen ut-
gör en kostnad som debiteras detta konto med konto 221, Avsättningar
för pensioner och liknande förpliktelser, respektive konto 222, Avsätt-
ning för särskild avtalspension, visstidspension och liknande samt kon-
to 225, Avsättningar för särskild löneskatt på pensioner, som motkonto.

Övrig förändring av pensionsavsättningen redovisas på underkonto
5721, Förändring av pensionsavsättningar, respektive 5722, Förändring
av avsättning för särskild avtalspension, visstidspension och liknande.
Utbetalningar av pensioner redovisas på konto 573, Pensionsutbetal-
ningar.

Räntekostnader för pensionsavsättning efterfrågas av scb i rs.
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855 Räntekostnader för leverantörsskulder
På detta konto redovisas utbetalda dröjsmålsräntor som avser leveran-
törsskulder.

Räntekostnader till koncernföretag ska kunna särskiljas, antingen ge-
nom underindelning av kontot eller genom att annan koddel (motpart)
utnyttjas.

Räntekostnader för leverantörsskulder efterfrågas av scb i rs tillsam-
mans med kostnaderna på konto 857, Bankkostnader.

857 Bankkostnader
På detta konto redovisas sådana avgifter och provisioner till banker som
avser bankers tjänster i samband med betalningsförmedling, valu-
tatransaktioner med mera.

Bankkostnader efterfrågas av scb i rs tillsammans med kostnaderna på
konto 855, Räntekostnader för leverantörsskulder.

858 Valutakursförluster
8581 Realiserade valutakursförluster

På detta konto redovisas sådana differenser som uppstår vid omräkning
av utländsk valuta till svenska kronor på grund av att kursen på den ut-
ländska valutan under kredittiden sjunkit (vid fordringar) eller stigit
(vid skulder). Kontot används för kursförluster av finansiell karaktär,
det vill säga för kursförluster som avser upplånade eller utlånade medel
i utländsk valuta. Kursförluster bokförs när de realiserats eller vid bok-
slut om kursförluster kan konstateras utifrån balansdagens kurs.

Realiserade valutakursförluster efterfrågas av scb i rs.

8582 Orealiserade valutakursförluster
Enligt krl 6 kap. 9 § ska skulder i utländsk valuta omräknas enligt ba-
lansdagens kurs om denna är högre än kursen vid skuldens uppkomst.

Se även anvisningar till konto 848, Valutakursvinster, och konto 243,
Kortfristiga lån i utländsk valuta, respektive 235, Lån i utländsk valuta.

Orealiserade valutakursförluster efterfrågas av scb i rs.
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859 Övriga finansiella kostnader

På detta konto redovisas kommunens finansiella kostnader för vilka
särskilda konton ej lagts upp i denna kontogrupp.

Här redovisas till exempel förlust vid avyttring av obligationer och
andra värdepapper som inte utgör finansiell anläggningstillgång, d.v.s.
finansiella omsättningstillgångar.

Underkonto 8598 används för nedskrivning av kortfristiga placeringar i
värdepapper i kontogrupp 18, Kortfristiga placeringar.

Övriga finansiella kostnader efterfrågas av scb i rs exklusive kostna-
derna på underkonto 8597 och 8598, vilka ska särredovisas.

8597 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Kontot kan användas för nedskrivning av värdet på finansiella anlägg-
ningstillgångar då detta varaktigt gått ned. Nedskrivning ska göras med
det belopp som anses erforderligt enligt god redovisningssed.

Vid värdereglering av finansiella anläggningstillgångar i kontogrupp 13,
så som värdepapper och långfristiga fordringar, debiteras underkonto
8597 och något av värderegleringskontona 1329, 1339, 1349, 1359, 1379 el-
ler 1389, krediteras.

Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar redovi-
sas på underkonto 8497, Återföring av nedskrivning av finansiella an-
läggningstillgångar.

Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar, vilka kontinuerligt
är föremål för köp- och försäljning, behandlas i rekommendation nr 20,
Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder från rkr.
Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar redovisas på under-
konto 8598, Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar med
konto 189, Värdereglering av kortfristiga placeringar, som motkonto.

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar efterfrågas av scb i
rs.
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8598 Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar
Här redovisas nedskrivning av anskaffningsvärdet för finansiella
omsättningstillgångar i kontogrupp 18, där värdeminskningen bedöms
som varaktig. Nedskrivning ska göras med det belopp som anses erfor-
derligt enligt god redovisningssed. Se krl 6 kap. 5 §. Nedskrivningen
debiteras detta konto och krediteras i konto 189, Värdereglering av kort-
fristiga placeringar.

Nedskrivning av tillgångar behandlas i rekommendation nr 20, Redo-
visning av finansiella tillgångar och finansiella skulder, från rkr. Se
även far srs:s rekommendation nr 12 beträffande redovisning av ak-
tier och andelar.

Återföring av nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar redo-
visas på underkonto 8498.

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar i kontogrupp 13, Ak-
tier och andelar, redovisas på underkonto 8597, Nedskrivning av finan-
siella anläggningstillgångar.

Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar efterfrågas av scb i
rs.

Kontogrupp 86

Fri
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Kontogrupp 87

Extraordinära intäkter

I denna kontogrupp redovisas intäkter som härrör från annan verksamhet än
kommunens normala verksamhet. Se krl 5 kap. 5 §. För att en intäkt ska klassi-
ficeras som extraordinär ska följande tre kriterier samtidigt vara uppfyllda:
• Händelsen eller transaktionen som ger upphov till intäkten saknar klart

samband med kommunens ordinarie verksamhet.
• Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att den inte kan förväntas in-

träffa ofta eller regelbundet.
• Intäkten uppgår till ett väsentligt belopp.

Se rekommendation nr 3.1, Redovisning av extraordinära poster och upplysning-
ar för jämförelseändamål från rkr.

Extraordinära intäkter ska specificeras till sin art. Kvittning får inte ske mel-
lan extraordinära intäkter och kostnader.

Summan av kontogrupp 87 efterfrågas av scb i rs.

870 Extraordinära intäkter
Kontot används för redovisning av extraordinära intäkter. För bedöm-
ning av om en post är extraordinär hänvisas till rkr nr 3.1.

Eftersom extraordinära intäkter enligt reglerna ska specificeras kan
särskilda konton eller underkonton läggas upp.
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Kontogrupp 88

Extraordinära kostnader

I denna kontogrupp redovisas kostnader som härrör från annan verksamhet än
kommunens normala verksamhet. Se krl 5 kap. 5 §. För att en kostnad ska klas-
sificeras som extraordinär ska följande tre kriterier samtidigt vara uppfyllda en-
ligt rekommendation nr 3.1, Redovisning av extraordinära poster och upplysning-
ar för jämförelseändamål, från rkr:
• Händelsen eller transaktionen som ger upphov till kostnaden saknar klart

samband med kommunens ordinarie verksamhet
• Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att den inte kan förväntas in-

träffa ofta eller regelbundet
• Kostnaden uppgår till ett väsentligt belopp.

Extraordinära kostnader ska specificeras till sin art. Kvittning får inte ske mel-
lan extraordinära kostnader och intäkter.

Summan av kontogrupp 88 efterfrågas av scb i rs.

880 Extraordinära kostnader
Kontot används för redovisning av extraordinära kostnader. För be-
dömning av om en post är extraordinär gäller rekommendation nr 3.1
från rkr. Eftersom extraordinära kostnader enligt reglerna ska speci-
ficeras kan särskilda konton eller underkonton läggas upp.
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Kontogrupp 89

Årets resultat

I denna kontogrupp redovisas årets finansiella resultat (förändringen av eget ka-
pital). Här redovisas skillnaden mellan samtliga bokförda kostnader och intäkter.

890 Årets resultat
På detta konto redovisas saldot av samtliga intäkter och kostnader. Bok-
föringen på kontot sker i samband med bokslutet med motbokning av
eget kapital i balansräkningen konto 202, Årets resultat.

Årets resultat efterfrågas av scb i rs.

168 Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kontoklass 8 • Resultaträkningens övriga intäkter och kostnader



Motparter

I och med nya krav från omvärlden på den kommunala sektorn har begreppet
motpart blivit allt viktigare. Motpartsbegreppet pekar ut vem som är motpart för
en transaktion. Motpartsbegreppet används främst för eliminering av interna
poster i kommunen och kommunkoncernen. Vissa motparter behövs för stati -
stikuppgifter till scb med flera.

I Nationalräkenskaperna (nr), som är ett system för att belysa utvecklingen i
hela ekonomin, finns ett behov av att visa transaktioner inom samt mellan de oli-
ka samhällssektorerna. För att kunna göra det på ett bra sätt krävs information
om motparterna för de olika transaktionerna. Detta är bland annat viktigt i och
med ökad privatisering av kommunal verksamhet.

I tidigare utgåvor av Kommun-Bas låg motpart i vissa fall på underkontonivå
bland kostnads- och intäktsslagen. Som ett steg i att göra kontoplanen mer strin-
gent ur ett flerdimensionellt perspektiv har vi i samband med denna översyn av
kontoplanen valt att ta bort motparterna från slagredovisningen och visar här ett
exempel på hur koddelen motpart kan utformas. 

I den praxisutveckling som skett är det mycket vanligt att kommuner redan an-
vänder motpart som en särskild koddel. Eftersom det i praxis är en ganska bred
spridning på utformningen av motpartskoder har vi, för att underlätta inrappor-
teringen till scb, valt att numrera vissa motparter. Det finns inget krav på att en
kommun ska använda just dessa nummerserier, men de kan underlätta inrap-
porteringen av uppgifter i räkenskapssammandragen till scb.

En underindelning av koddelen motpart kan göras genom följande indelning:
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Intervall 1–4  Kommuninterna enheter

Med kommuninterna enheter avses organisatoriska enheter inom den
egna kommunen.

Intervall 5–7  Extern motpart, kommunägda företag

Med kommunägda företag avses de bolag, föreningar med flera som en
kommun ska ta med i den sammanställda redovisningen (koncernre-
dovisningen) exklusive kommunalförbund (84). Kommunägda företag
med mera inom andra kommuners kommunkoncerner redovisas i
gruppen privata företag.

scb efterfrågar kundfordringar och leverantörsskulder specificerade på
denna motpart.

scb efterfrågar intäkter vid försäljning av verksamhet specificerade på
denna motpart tillsammans med motparter i intervall 8 totalt och ytterli-
gare specificerat på motpart 82, Landsting och motpart 83, Kommuner.

scb efterfrågar kostnader för köp av huvudverksamhet specificerade på
denna grupp av motparter.

Intervall 8  Extern motpart, övriga inom Sverige

scb efterfrågar intäkter vid försäljning av verksamhet specificerade på
denna motpart tillsammans med motparter i intervall 5–7 totalt och yt-
terligare specificerat på motpart 82, Landsting och motpart 83, Kommu-
ner.

Intervall 81–87  Extern motpart, övriga inom Sverige

81 Staten och statliga myndigheter

Med staten avses statliga myndigheter, allmänna försäkringskassor med
flera vars organisationsnummer börjar med 2021, 2022, 2420 eller 2620

( juridisk form 81, statliga enheter, 89, regionala statliga myndigheter).
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scb efterfrågar intäkter för driftsbidrag specificerade på denna motpart.

scb efterfrågar kostnader för köp av huvudverksamhet specificerade på
denna motpart.

811 Skolverket
Skolverkets organisationsnummer är 202100-4185.

scb efterfrågar intäkter för driftsbidrag specificerade på denna motpart.

812 Socialstyrelsen
Socialstyrelsens organisationsnummer är 202100-0555.

scb efterfrågar intäkter för driftsbidrag specificerade på denna motpart.

813 Migrationsverket
Migrationsverkets organisationsnummer är 202100-2163.

scb efterfrågar intäkter för driftsbidrag specificerade på denna motpart.

814 Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens organisationsnummer är 202100-2114.

scb efterfrågar intäkter för driftsbidrag specificerade på denna motpart.

815 Försäkringskassan
Försäkringskassans organisationsnummer är 202100-5521.

82 Kommuner
Kommuner har organisationsnummer som börjar på 2120 ( juridisk
form 82).

scb efterfrågar intäkter för driftsbidrag specificerade på denna motpart.

scb efterfrågar intäkter vid försäljning av verksamhet specificerade på
denna motpart.

scb efterfrågar kostnader för köp av huvudverksamhet specificerade på
denna motpart.
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83 Kommunalförbund och SKL

Kommunalförbund har organisationsnummer som börjar på 2220 ( ju-
ridiks form 83).

scb efterfrågar kostnader för köp av huvudverksamhet specificerade på
denna motpart.

84 Landsting/Regioner
Landsting/regioner har organisationsnummer som börjar på 2321 ( ju-
ridisk form 84).

scb efterfrågar intäkter för driftsbidrag specificerade på denna motpart.

scb efterfrågar intäkter vid försäljning av verksamhet specificerade på
denna motpart.

scb efterfrågar kostnader för köp av huvudverksamhet specificerade på
denna motpart.

85 Föreningar och stiftelser
I denna grupp ingår även ideella organisationer och registrerade tros-
samfund (församlingar/kyrkor).

Med föreningar (53 bostadsrättsföreningar, 54 kooperativa hyres-
rättsföreningar), ideella föreningar ( juridisk form 61, ideella förening-
ar, 62 samfälligheter) samt stiftelser och fonder ( juridisk form 71, fa-
miljestiftelser och 72, övriga stiftelser) avses organisationer med orga-
nisationsnummer som börjar på 8. De stiftelser som ingår ”kommun-
koncernen” redovisas dock under kommunägda företag.

Registrerade trossamfund har organisationsnummer som börjar på
2520 ( juridisk form 63).

scb efterfrågar kostnader för köp av huvudverksamhet specificerade på
denna motpart.
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86 Enskilda (personer, hushåll)

Dessa kan vanligen identifieras genom personnummer. Här ska ej per-
soner med personliga företag redovisas, utan personliga företag redo-
visas under privata företag.

scb efterfrågar kostnader för köp av huvudverksamhet specificerade på
denna motpart.

87 Privata företag
Med privata företag avses alla företag förutom de som tillhör den egna
”kommunkoncernen”. Här ingår aktiebolag (organisationsnummer
som börjar med 556 och 516, juridisk form 21, 22, 32, 41, 42, 43 och 49),
handelsbolag (organisationsnummer som börjar med 9, juridisk form
31), ekonomiska föreningar (organisationsnummer som börjar med 7,
juridisk form 51) samt personliga företag (9+personnummer). Här in går
även personalkooperativ och personer med privata företag.

scb efterfrågar kostnader för köp av huvudverksamhet specificerade på
denna motpart.

Intervall 9  Extern motpart, Utlandet

I detta intervall redovisas motparter som markerar kommunens trans-
aktioner med utländska företag och organisationer. Om underindel-
ningen nedan används kan koddelen även användas i samband med
upprättande av momsdeklarationer.

scb efterfrågar kostnader för köp av huvudverksamhet och kostnader för
bidrag specificerade på motpart utlandet.

En underindelning av intervallet kan göras genom följande indelning:

91 Företag och organisationer inom länder inom EU
Med denna motpart redovisas transaktioner med företag och organisa-
tioner inom länder inom eu. Transaktioner med Organisationen eu
redovisas dock med motparten 92.
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92 Organisationen EU

Med denna motpart redovisas transaktioner med organisationen eu.

95 Företag och organisationer inom länder utanför EU
Med denna motpart redovisas transaktioner med företag och organisa-
tioner inom länder utanför eu.
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SCB:s verksamhetsindelning

Den verksamhetsindelning som här presenteras är den indelning som scb:s
räkenskapssammandrag (rs) använder sig av för 2011 års driftredovisning. Den-
na indelning bestäms och förvaltas av scb och är inte en del av Kommun-Bas. Då
många uppskattar att få denna indelningen beskriven i ett lättillgängligt doku-
ment har vi, även i denna utgåva av Kommun-Bas, valt att publicera den här.

Förutom i driftredovisningen används även verksamhetsindelningen i rs i av-
delningarna om motpartsredovisning och investeringsredovisning, men där är
uppdelningen inte lika detaljerad. I rs specificeringar av pedagogisk verksam-
het, vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt in-
divid och familjeomsorg ingår även verksamhetsindelningen. Där är den uppde-
lad på ytterligare detaljeringsnivåer. För att ta del av helheten hänvisar vi till
scb:s handböcker om rs.

De nummer som anges till tillsammans med respektive verksamhet är scb:s
kodning av de olika raderna i driftredovisningsblanketten. Nummerserien är anpas-
sad helt efter scb:s behov, inte efter lokala kommunala behov. Lokal kodning kan
mycket väl göras på andra sätt.

Verksamhetsindelningen är uppdelad i följande verksamhetsblock:
• Politisk verksamhet
• Infrastruktur, skydd m.m.
• Fritid och kultur
• Pedagogisk verksamhet
• Vård och omsorg
• Särskilt riktade insatser
• Affärsverksamhet
• Gemensamma lokaler och verksamheter

Politisk verksamhet

100 Nämnd- och styrelseverksamhet
Politisk verksamhet i kommunen inklusive arvoderingen av kommu-
nens förtroendevalda. Revision redovisas under eget verksamhetsom-
råde.
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De kostnader/intäkter som hör samman med affärsverksamhet redovi-
sas under Affärsverksamhet. Är nämnden ansvarig för såväl skattefi-
nansierad verksamhet som affärsverksamhet redovisas kost na der na/
intäkterna för den politiska delen i detta verksamhetsområde.

110 Stöd till politiska partier
Stöd till politiska partier, både direkt stöd i form av bidrag och indirekt
stöd till exempel subventionerade lokaler.

120 Revision
Revision, både för förtroendemannarevision och för anlitande av revi-
sionskonsult.

130 Övrig politisk verksamhet
Administration som är direkt knuten till kommunens politiska led-
ningsfunktion. Gemensam och verksamhetsrelaterad administration
ska fördelas ut på respektive verksamhet.

Den administration som ska redovisas under detta verksamhetsområ-
de är sammanträdesadministration vid nämnd- och styrelsemöten etc.
knutna till den politiska ledningen. Personal som till huvudsaklig del
arbetar direkt mot kommunens politiker som politiska sekreterare,
nämndsekreterare eller dylikt redovisas här.

Här redovisas även allmänna val, borgerliga förrättningar, taxering, vis-
sa medlemsavgifter samt överförmyndarverksamhet. Den politiska verk -
samhet som hör samman med affärsverksamhet redovisas under verk-
samhetsblocket Affärsverksamhet. Är nämnden ansvarig för såväl skat-
tefinansierad verksamhet som affärsverksamhet redovisas den politis-
ka delen av verksamheten här.
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Infrastruktur, skydd m.m.

215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring

Fysisk planering, bygglovsverksamhet, teknisk verksamhet och mark-
försörjning inklusive reglerings- och saneringsfastigheter. Även kost-
nader för tomma lokaler som följd av bland annat omstruktureringar i
kommunen och delar av kostnader för exploatering av mark ska redo-
visas här. Som bostadsförbättring räknas sanering och upprustning av
befintliga områden samt stöd till bostadsföretag. Här redovisas även
bredbandsutbyggnad.

220 Näringslivsfrämjande åtgärder
Alla former av riktade åtgärder som kommunen vidtar för att främja
näringslivsstrukturen i kommunen som till exempel bidrag till närings-
livsbolag, informationsinsatser och marknadsföring.

225 Konsument- och energirådgivning
Kostnader och intäkter för konsumentrådgivning och energirådgivning
som kommunen tillhandahåller sina invånare.

230 Turistverksamhet
Kommunens turistverksamhet som till exempel camping, stugor, liftar
och turistinformation.

249 Gator och vägar samt parkering
Drift och underhåll av statskommunala, kommunala och enskilda gator
och vägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder. Kostnader
och intäkter för kommunal parkering förs också till denna verksamhet. 

250 Parker
Kommunal parkverksamhet som parker, lekplatser, offentliga toaletter,
naturområden etc. Här redovisas även naturreservat om det inte har en
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mycket uttalad naturvårdsprofil. Då ska det ligga under miljö, hälsa och
hållbar utveckling, rad 263.

261 Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning
Kostnader och intäkter för verksamhet enligt miljöbalken, livsme-
delslagen, djurskyddslagen och annan myndighetsutövning enligt övrig
lagstiftning inom området.

263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling
Kostnader och intäkter för åtgärder, utöver myndighetsutövning, som
kommunen vidtar inom miljö- och hälsoskyddsområdet, till exempel
folkhälsoprojekt.

267 Alkoholtillstånd m.m.
Tillståndsprövning för servering av alkoholhaltiga drycker. Även
till¬ståndsprövning för spelautomater, lotteritillstånd samt tobakstill-
stånd redovisas här.

270 Räddningstjänst
Insatser som görs i syfte att förebygga och åtgärda brand, olyckor, ska-
dor och andra nödsituationer. 

275 Totalförsvar och samhällsskydd
Administration av civilförsvarsfrågor. Utarbetande av planer, anord-
nande av övningar med civila institutioner och civilbefolkningen samt
drift av, eller stöd till, civilförsvarsstyrkor.

Kultur och fritid

310 Stöd till studieorganisationer
Allt stöd till studieorganisationer oavsett om studieorganisationen äg-
nar sig åt kultur eller annan verksamhet.
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315 Allmän kulturverksamhet, övrigt

Allmän kulturverksamhet inklusive stöd till kulturella föreningar. Även
kostnader och intäkter för museiverksamhet redovisas här.

320 Bibliotek
Kostnader/intäkter för tillhandahållande och förmedling av informa-
tion samt utlåning av medier till allmänheten. Allmänkulturell verk-
samhet som sker i bibliotekets regi såsom utställningar, teater etc. ska
föras till Allmän kulturverksamhet.

330 Musikskola/kulturskola
Kommunal kultur- och musikskoleundervisning, till exempel kommu-
nala musikskolan. Förskoleverksamhet och grundskoleverksamhet
som har en musikprofil eller annan specialisering, till exempel musik-
dagis, ska inte räknas hit utan föras på aktuell pedagogisk verksamhet.

300 Allmän fritidsverksamhet
Allmän verksamhet inom fritidsområdet inklusive stöd till fritidsföre-
ningar. Stöd till äldre- och handikapporganisationer bör redovisas un-
der verksamhetsblocket Vård och omsorg. Idrotts- och fritidsanlägg-
ningar samt fritidsgårdar redovisas särskilt som egna verksamheter.
Turistverksamhet och parker redovisas under verksamhetsblocket In-
frastruktur, skydd m.m.

340 Idrotts- och fritidsanläggningar
Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar såsom idrottsplatser,
sport hallar, bad, frilufts- och fritidsanläggningar samt småbåtshamnar.

350 Fritidsgårdar
Den fritidsverksamhet som bedrivs för barn och ungdom vid fritidsgår-
dar eller motsvarande, inte fritidshem inom skolbarnsomsorgen.
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Pedagogisk verksamhet

Barnomsorg, det vill säga förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg och all ut-
bildningsverksamhet (inkl. förskoleklass) som kommunen har ansvar och/eller
kostnad för. Här ingår även kostnader för barn- och ungdomsförvaltningen eller
motsvarande. 

Kostnader för barn- och utbildningsnämnd eller andra politiska nämnder ska
inte räknas in bland skolkostnaderna. Dessa kostnader redovisas under Block 1,
Politisk verksamhet.

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (barnomsorg)
Förskoleverksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen
förskola. Skolbarnsomsorgen bedrivs i form av fritidshem och peda¬gogisk om-
sorg. För barn mellan tio och tolv år kan skolbarnsomsorgen även bedrivas i form
av öppen fritidsverksamhet. 

400 Öppen förskola
Riktar sig till barn som inte är inskrivna i förskola samt till förälder,
dagbarnvårdare eller annan vuxen som har ansvar för medföljande
barn. Den öppna förskolan erbjuder barn en pedagogisk gruppverk-
samhet samtidigt som den kan ge föräldrar stöd i föräldrarollen. Verk-
samheten är i allmänhet avgiftsfri.

407 Förskola
Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar för-
värvsarbetar eller studerar och för barn som har eget behov av verk-
samheten. Den är öppen hela året och öppettiderna anpassas till föräld-
rarnas arbetstider/studietider. Barnen är inskrivna i förskolan.

412 Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem) är ett alternativ till förs-
kola och fritidshem för barn som har behov av att vara i en mindre
grupp, då det är långt till närmsta förskola/fritidshem eller när föräld-
rar och barn av andra skäl föredrar pedagogisk omsorg.
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415 Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet är enligt skollagen ett alternativ till inskriven
verksamhet för barn i åldersgruppen 10-12 år och kan också fungera
som ett komplement för de skolbarn som är inskrivna i pedagogisk om-
sorg. Den kan samordnas med kommunens övriga fritidsverksamheter
för barn och ungdom och även anordnas i samarbete med föreningsli-
vet. Till öppen fritidsverksamhet räknas även fritidshem för särskole-
barn som inte är inskrivna i skolbarnsomsorgen.

425 Fritidshem 
Pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder
som vänder sig till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar
och till barn som har ett eget behov av verksamheten. Barnen är in-
skrivna. Fritidshemmet kan bedrivas som en helt fristående verksam-
het men är oftast i mer eller mindre utsträckning integrerad med förs-
koleklassen och/eller den obligatoriska skolan. Verksamheten kan för
de äldre barnen ibland ha andra benämningar till exempel fritidsklubb.
Rad 425 innehåller även fritidshem för särskolebarn om dessa är in-
skrivna i fritidshem.

Skolväsendet för barn och ungdom
Förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sa-
meskolan bildar det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. I avdelningen
Pedagogisk verksamhet definieras delverksamheterna/ kostnadsslagen. 

435 Förskoleklass 
Den pedagogiska verksamhet till vilken kommunen är skyldig att anvi-
sa plats för alla barn från och med höstterminen det år de fyller 6 år.
Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar/per läsår. Den kan vara
lokal- och/eller verksamhetsmässigt integrerad med förskola, grunds-
kola eller fritidshem alternativt helt fristående.

440 Grundskola
Grundskolans verksamhet år 1–9 (motsvarande). Under verksamheten
redovisas också köp av verksamhet för specialskola och sameskola.
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443 Grundsärskola

Grundsärskola för barn med utvecklingsstörning i åldrarna 1–10 år.
Grundsärskola inkluderar även träningsskola. 

450 Gymnasieskola
Alla aktiviteter som ingår i gymnasieskolans verksamhet.

453 Gymnasiesärskola
Elever som fullgjort sin skolplikt i grundsärskolan erbjuds fortsatt fy-
raårig utbildning i gymnasiesärskolan på nationellt specialutformade
eller individuella program.

Kommunal vuxenutbildning, övrig utbildning

470 Grundläggande vuxenutbildning
Undervisning av vuxna motsvarande grundskolans år 1–9.

472 Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildningar. Även kost-
nader för gymnasial vuxenutbildning som bedrivs av annan anordnare,
till exempel studieförbund eller privat företag ingår här.

474 Särvux
Utbildning för vuxna med utvecklingsstörning.

475 Högskoleutbildning m.m.
Kostnader och intäkter för högskoleverksamhet i form av bidrag, lokal-
kostnader etc. Kostnader och intäkter för kvalificerad yrkesutbildning
(ky), lärcentra och folkhögskola förs hit. Här ingår även kommunens
uppföljningsansvar för ungdomar 16–20 år (i brist på lämpligare alter-
nativ).
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476 Svenska för invandrare (Sfi)

Svenskundervisning för invandrare, vilket även inkluderar verksamhet
som på kommunens uppdrag drivs av annan utbildningsanordnare, ex-
empelvis ett studieförbund.

478 Uppdragsutbildning
Uppdragsutbildning, det vill säga sådan utbildning som kommunen ar-
rangerar särskilt för försäljning.

Vård och omsorg

Till detta verksamhetsblock förs alla verksamheter som kommunerna har ansvar
för inom verksamhetsområdena primärvård (tidsbegränsad försöks¬verksam-
het), hälso- och sjukvård (Gotland), vård och omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt familjerätt och famil-
jerådgivning. De olika verksamheterna överens-stämmer med övrig officiell so-
cialtjänststatistik som gäller från och med 1998. 

För mer utförlig information hänvisas till kapitel 11 Vård och omsorg.

500 Primärvård
Verksamhet som bedrivs inom kommunal primärvård, det vill säga
kostnader och intäkter för vårdcentraler som kommunen har ansvar
för.

505 Hälso- och sjukvård, övrigt exkl. hemsjukvård
Landstingsfria kommunen Gotlands kostnader/intäkter för hälso- och
sjukvård.

510 Äldreomsorg 
Insatser till personer som är 65 år och äldre (födda 1946 eller tidigare).
inkl. äldre med funktionsnedsättning. Här innefattas insatser med stöd
av sol och hsl , men också andra verksamheter för äldre där inget in-
dividuellt biståndsbeslut krävs.
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Insatserna omfattar hemtjänst, korttidsboende, individuellt behovsprövad dag -
verksamhet, särskilt/annat boende, öppen verksamhet och övriga insatser i ordi -
närt boende. 

520 Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)
Här redovisas insatser till personer med funktionsnedsättning inkl.
personer med psykisk funktionsnedsättning 0-64 år (födda 1947 eller se-
nare), oavsett var dessa personer organisatoriskt tas omhand i kom-
munen.

Här innefattas insatser med stöd av sol och hsl, men här ingår också
andra verksamheter för personer med funktionsnedsättning där inget
individuellt biståndsbeslut krävs.

Insatserna omfattar hemtjänst, boendestöd, korttidsboende, särskilt/
annat boende, öppen verksamhet och övriga insatser i ordinärt boende. 

513 Insatser enligt LSS, SFB och HSL
Kommunens kostnader för lss-insatser, kommunens kostnader för as-
sistans enligt sfb, samt kommunens kostnader för insatser enligt hsl
i samband med lss-insatser.

Kommunala insatser som enligt 9 § lss kan begäras av personer som
tillhör lagens personkrets är:
• Rådgivning och annat personligt stöd (råd och stöd)
• Personlig assistans enligt lss
• Ledsagarservice
• Kontaktperson
• Avlösarservice i hemmet
• Korttidsvistelse utanför hemmet
• Korttidstillsyn till skolungdomar över 12 år
• Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn

och ungdom
• Boende i bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild

anpassad bostad för vuxna
• Daglig verksamhet
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530 Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst till äldre och personer med funktions -
nedsättning som ges enligt lagen om färdtjänst eller lagen om riksfärd-
tjänst.

Individ- och familjeomsorg

Inom detta område förs verksamheter som riktar sig till personer som får stöd,
vård och service inom individ- och familjeomsorgens ram exkl. insatser som ges
till personer med psykiska problem utan eget missbruk som redovisas under
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Verksamhetsområdet
omfattar verksamheterna:
• Vård för vuxna med missbruksproblem
• Barn- och ungdomsvård
• Övriga insatser till vuxna (exklusive insatser till personer med psykiska pro-

blem utan eget missbruk)
• Ekonomiskt bistånd
• Familjerätt och familjerådgivning

559 Vård för vuxna med missbruksproblem
Vård och stöd, som socialtjänsten ger till vuxna personer som har miss-
bruksproblem, i form av institutionsvård, familjehem, bistånd avseen-
de boende och olika öppna insatser. Som vuxen person avses här person
som är 21 år eller äldre.

Kostnader för utredningsverksamhet som ligger till grund för insatser
ska tas med inom respektive delverksamhet.

569 Barn och ungdomsvård
Vård och stöd som socialtjänsten ger till barn och ungdomar 0–20 år i
form av vård på hem för vård eller boende (hvb) vård i familjehem, in-
dividuellt behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser. Kostna-
der för den utredningsverksamhet som ligger till grund för insatserna
ska tas med inom respektive delverksamhet.
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571 Övriga insatser till vuxna

Kostnader redovisas här för insatser till vuxna (21 år eller äldre) med
problem som inte är relaterade till eget missbruk och/eller beroende av
alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller kombinationer av
dessa.

Kostnader som avser insatser till personer med psykiska problem ska
inte redovisas här utan under avdelningen vård och omsorg om äldre el-
ler personer med funktionsnedsättning, oavsett om insatserna organi-
satoriskt tillhör individ- och familjeomsorgen (ifo).

Till övrig vuxenvård som ska redovisas här räknas bland annat insatser
till personer med:
• spelmissbruk eller spelberoende
• behov av stöd i föräldrarollen
• behov av stöd på grund av anhörigs missbruk
• till våldsoffer

Såväl individuellt behovsprövade insatser som öppna insatser utan
krav på behovsbedömning redovisas här. Exempel på öppna insatser är
öppen träfflokal, hushållsekonomisk rådgivning, kvinnojourer och
brottsofferjourer.

Till individuellt behovsprövade insatser inom övrig vuxenvård räknas
bl. a. bistånd som avser boende, det vill säga kostnader för fortlöpande
hyra för till exempel så kallade sociala kontrakt som träningslägenhet
och jourlägenhet, härbärge, behovsprövade öppna insatser i form av till
exempel strukturerad dagvård, personligt stöd och behandling eller
kontaktperson. Vidare ingår frivillig institutionsvård med vård/be-
handling/arbete/arbetsträning etc. i kombination med dygnet runt-vis-
telse i utredningshem, behandlingshem, arbetskollektiv och dylikt
samt familjehemsvård.

Här redovisas också bidrag till organisationer och föreningar inom
verksamhetsområdet.
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575 Ekonomiskt bistånd

Kostnader för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och övrigt
ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt (socialbidrag) enligt sol.

585 Familjerätt och familjerådgivning
Kostnader för arbete som socialtjänsten utför med stöd av föräldrabal-
ken och socialtjänstlagen i form av adoptionsärenden, faderskaps- och
föräldraskapsärenden samt vårdnads-, boende- och umgängesfrågor
såsom samarbetsavtal, utredningar och upprättande och godkännande
av avtal. Här ingår även kostnader för familjerådgivningsverksamhet.

Särskilt riktade insatser

600 Flyktingmottagande
Kostnader för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala
flyktingmottagandet och för vilka kommunen erhåller statlig ersätt-
ning enligt förordningen 1990:927 ”om statlig ersättning för flykting-
mottagande m.m.” eller förordningen 2010:1122” om statlig ersättning
för insatser för vissa utlänningar”. De kostnader som ska redovisas är
kommunens kostnad för flyktingen under det år flyktingen första gång-
en tas emot i en kommun och tre år därefter. De kostnader som ska re-
dovisas är kommunens kostnader för mottagning och introduktion av
flyktingar, kostnader för administration, kostnader avseende tolkar,
ekonomiskt bistånd, introduktionsersättning för flyktingars försörj-
ning samt genomgångsbostäder som bebos av flyktingar och som inte
finansieras med socialbidrag, introduktionsersättning eller extraor-
dinär ersättning från Migrationsverket.

610 Arbetsmarknadsåtgärder
Avser sysselsättningsfrämjande åtgärder till exempel instegsjobb och
sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantin, offentligt skyddade
anställningar (osa) och andra arbetsmarknadsåtgärder som finansie-
ras helt eller delvis av kommunen.
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Personal som står under arbetsmarknadsåtgärder men som jobbar på
andra verksamheter i kommunen, till exempel i fritidsverksamheten,
ska redovisas på rad 610 om personen är finansierad av arbetsmark-
nadsresurser. (I regel går dessa personer utöver den ordinarie perso-
nalbudgeten och tillhör på så vis inte den ordinarie verksamheten.) Per-
soner med lönebidrag redovisas dock på den verksamhet de arbetar på.

Även verksamhet inom samordningsförbund (där kommuner, lands-
ting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan ingå till exempel
Finsam) som ger samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå
eller förbättra en enskilds förmåga till förvärvsarbete ingår här. Sa-
mordningsförbund redovisas som Kommunalförbund.

Åtgärder som syftar till att påverka näringslivsstrukturen i kommunen
till exempel driftsbidrag till näringslivsbolag, informationsinsatser etc.
förs under Infrastruktur, näringslivsfrämjande åtgärder rad 220. 

Affärsverksamhet

800 Arbetsområden och lokaler
Med arbetsområden avses iordningställda områden för industri, kon-
tor, lager etc. Med lokaler avses industri-, hantverks- och konferenslo-
kaler samt hotell. Samlingslokaler, konferenslokaler m.m. för uthyr-
ning, ingår. 

805 Hamnverksamhet
Kommunens kostnader och intäkter för hamnverksamhet.

810 Kommersiell verksamhet
Kommersiell verksamhet som kommunen direkt eller indirekt tillhan-
dahåller medborgaren av typ auktionsverksamhet, saluhall etc. Även
skogsavverkning och arrendeverksamhet redovisas här.
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815 Bostadsverksamhet

Under detta verksamhetsområde ska föras kostnader för tillhandahål-
lande av bostäder. Kostnader och intäkter för boendet i elevhem ingår
här. Kostnader för det särskilda boendet redovisas dock inte här utan
under avdelningen vård och omsorg om äldre eller personer med funk-
tionsnedsättning. 

830 Flygtrafik

832 Buss-, bil - och spårbunden trafik
Olika former av kollektivtrafik som kommunen helt eller delvis svarar
för.

834 Sjötrafik
Här redovisas färjetrafik.

855 Elförsörjning + Gasförsörjning
Produktion och distribution av el och gas.

860 Fjärrvärmeförsörjning
Produktion och distribution av fjärrvärme. 

865 Vattenförsörjning och avloppshantering
Produktion och distribution av vatten och avlopp, även dagvatten 
ingår här.

870 Avfallshantering
Produktion och distribution av avfallshantering.
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Gemensamma lokaler och verksamheter

Driftverksamheten avlutas med en rad för gemensamma lokaler och en rad för
gemensamma verksamheter. Redovisningen av kostnaderna och intäkterna för
dessa två verksamheter behövs för att fånga upp alla externa kostnader och in-
täkter utifrån slagen.

rs bygger på att alla gemensamma lokaler och gemensamma verksamheter
också ska fördelas till driftverksamheterna. Driftverksamheterna på raderna 100

–900 ska därmed bära sin del av kostnaderna för gemensamma lokaler (rad 910)
och gemensamma verksamheter (rad 920).

910 Gemensamma lokaler
På rad 910 redovisas fastighetsförvaltningens (eller motsvarande) kost-
nader och intäkter. Redovisningen av kostnaderna och intäkterna be-
hövs för att fånga upp alla externa kostnader och intäkter utifrån sla-
gen.

920 Gemensamma verksamheter
Samtliga kostnader och intäkter för kommungemensamma verksam-
heter, det vill säga sådana verksamheter som har en övergripande kom-
munnytta ingår här. Det som avses är dels overheadkostnader för sådan
gemensam verksamhet som inte kan väljas bort, till exempel kommun-
ledning och central administration, juridik, arkiv, telefonväxel etc., dels
kostnader för sådana verksamheter i kommunen som alla kan, men inte
måste, använda sig av antingen som en fri nyttighet eller genom någon
form av internköp, till exempel storkök, transporter etc. Den enskilda
kommunen kan ha organiserat sig på olika sätt med avseende vad som
är overheadkostnad, fri nyttighet och internköp.
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Sökordsregister

Konto Sida

A
Ackumulerad upplösning, bidrag till statlig infrastruktur 1399 45
Ackumulerade av- och nedskrivningar på 
– balanserade utgifter 1019 35
– förvärvade immateriella tillgångar 1029 35
– bilar och andra transportmedel 1249 41
– byggnadsinventarier 1239 40
– fastigheter för affärsverksamhet 1139 37
– fastigheter för annan verksamhet 1159 38
– förbättringsutgifter 1269 41
– inventarier 1229 40
– maskiner 1219 40
– publika fastigheter 1149 38
– verksamhetsfastigheter 1129 37
– övriga fastigheter 1169 38
– övriga maskiner och inventarier 1299 41
Ackumulerade upplösningar av 
– anläggningsavg./anslutningsavg. 2384 67
– gatukostnadsersättningar 2382 67
– investeringsbidrag 2389 67
Administrativa tjänster 743 142
Aktier och andelar 132 42
Aktier och andelar (SCB) 182 55
Aktier och andelar i kommunens koncernföretag (SCB) 1321 43
Allmän kommunalskatt (SCB) 801 152
Andra avsättningar (SCB) 228 63
Andra ersättningar 530 111
Andra kortfristiga fordringar 166 50
Anhörigbidrag (SCB) 4513 101
Anläggnings- och underhållsmaterial 410 97
Anläggningsavgifter/anslutningsavgifter (SCB) 3122 82
Annonsering 722 138
Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial 648 130
Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal 567 116
Arvoden till förtroendevalda 501 109
Avfallsskatt 2691 72
Avgift till LSS-utjämningen 836 156
Avgifter (SCB) 761 144
Avgifter för kurser m.m. 765 145
Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1651 49
Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 2811 74
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A, forts.
Avskrivning på 
– byggnader, tekniska anläggningar 792 149
– immateriella anläggningstillgångar 791 149
– maskiner och inventarier 793 149
Avsättning för 
– särskild löneskatt på pensioner (SCB) 225 63
– återställande av deponier/soptippar 2281 64
Avsättningar för 
– pensioner och liknande förpliktelser (SCB) 221 62
– särskild avtalspension, visstidspension och liknande (SCB) 222 63

B
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 101 35
Bank 192 57
Bank, koncernkonto 196 58
Bankkostnader (SCB) 857 163
Beräknad ingående mervärdesskatt på förvärv från utlandet, 
skattskyldig verksamhet 1675 51
Beräknad momsersättning på förvärv från utlandet till skattefria verksamheter 1678 52
Bidrag för LSS-utjämning 826 155
Bidrag till 
– enskilda (SCB) 451 100
– föreningar, kommunalförbund, företag m.fl. (SCB) 453 101
– statlig infrastruktur 139 45
– statlig infrastruktur 454 102
Bilar och andra transportmedel 124 40
Bilersättningar 552 113
Bilersättningar, skattefria (SCB) 5521 113
Bilersättningar, skattepliktiga (SCB) 5522 113
Bokfört värde
– finansiella anläggningstillgångar 8432 158
– finansiella anläggningstillgångar 8512 161
– mark, byggnader och tekniska anläggningar 3822 91
– mark, byggnader och tekniska anläggningar 7822 147
– maskiner och inventarier 3812 91
– maskiner och inventarier 7812 146
– övriga anläggningstillgångar 3842 92
– övriga tillgångar 7842 148
Bostads- och lokalhyror (SCB) 341 84
Bostadsrätter 137 44
Bostadssociala bidrag (SCB) 452 101
Brandskydd 734 140
Byggnadsinventarier 123 40
Böcker, tidningar, elektronisk media 643 130

192 Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Bilaga 3 • Sökordsregister

Bi
la

ga
 3

 • 
Sö

ko
rd

sr
eg

is
te

r

Konto Sida



C
Certifikat (SCB) 134 43
Certifikat (SCB) 184 56
Checkkredit 232 64

D
Diverse skatter och offentliga avgifter 764 144
Driftbidrag (SCB) 351 85
Drivmedel (SCB) 691 134

E
Eget kapital, ingående värde (SCB) 201 61
Ekonomiskt bistånd till (SCB) 4511 100
El (SCB) 621 127
Erhållna ersättningar för personliga assistenter (SCB) 354 86
EU-bidrag (SCB) 358 87
Exploateringsfastigheter 147 46
Extraordinära intäkter 870 166
Extraordinära kostnader 880 167

F
Fackföreningsavgifter 276 73
Fastigheter för affärsverksamhet 113 37
Fastigheter för annan verksamhet 115 38
Fastighetsskatt och fastighetsavgift (SCB) 6192 126
Fordons- och maskinhyror 343 84
Fordonsskatt (SCB) 692 134
Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto 168 52
Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto skattskyldiga verksamheter 1681 52
Fordringar hos anställda (SCB) 161 48
Fordringar hos leverantörer (SCB) 163 49
Fordringar hos staten (SCB) 165 49
Förbrukningsinventarier 641 129
Förbrukningsmaterial 646 130
Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen 126 41
Förlust vid 
– avyttring av finansiella anläggningstillgångar 851 161
– avyttring av övriga tillgångar 784 147
– avyttring och utrangering av mark, byggnader och tekniska anläggningar 782 147
– avyttring och utrangering av maskiner och inventarier 781 146
Förluster på kortfristiga fordringar (SCB) 738 141
Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda 548 112
Förråd och lager 141 46
Förrättnings- och granskningsavgifter (SCB) 311 82
Försäkringspremier (SCB) 731 139
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F, forts.
Försäljning av 
– exploateringsfastigheter 372 89
– finansiella anläggningstillgångar 843 157
– konsulttjänster och andra tjänster 363 88
– mark, byggnader och tekniska anläggningar 382 91
– maskiner och inventarier 381 90
– verksamhet (SCB) 361 87
– övriga anläggningstillgångar 384 91
Försäljning tomträtter (SCB) 379 89
Försäljningsintäkter 301 81
Försäljningspris
– finansiella anläggningstillgångar (SCB) 8431 157
– finansiella anläggningstillgångar (SCB) 8511 161
– mark, byggnader och tekniska anläggningar (SCB) 3821 91
– mark, byggnader och tekniska anläggningar (SCB) 7821 147
– maskiner och inventarier (SCB) 3811 90
– maskiner och inventarier (SCB) 7811 146
– övriga anläggningstillgångar 3841 92
– övriga tillgångar 7841 148
Förutbetalda 
– hyresintäkter 295 77
– kostnader 171 53
– räntekostnader 174 53
– skatteintäkter 298 78
Förvaltningsavgifter (SCB) 574 119
Förvärvade immateriella tillgångar 102 35
Förändring av 
– avsättning 787 148
– avsättning för särskild avtalspension, visstidspension och liknande (SCB) 5722 118
– pensionsavsättning (SCB) 5721 118
– pensionsavsättningar 572 118
– material och varor i förråd och lager samt värdeförändring omsättnings-

tillgångar 419 98

G
Gatukostnadsersättningar 3121 82
Generella bidrag från staten 829 155
Grundfondskapital (SCB) 138 45
Grupplivförsäkring 568 116

H
Husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader (SCB) 617, 618 125
Hyra/leasing 
– arbetsmaskiner 631 129
– av bilar och andra transportmedel 695 135
– inventarier 632 129
Hyror för inventarier och material 344 84
Hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster 747 143
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I
Infriad borgen (SCB) 737 140
Införandebidrag 823 154
Införsel 273 73
Ingående 
– mervärdesskatt 167 50
– mervärdesskatt, skattskyldiga verksamheter 1671 51
Inkomstutjämningsavgift 831 156
Inkomstutjämningsbidrag 821 154
Inköp av 
– elkraft, vatten och gas för distribution 431 99
– energi för distributionsanläggningar 435 99
– exploateringsmark, omsättningstillgång 411 98
– finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar (SCB) 401 95
– finansiella anläggningstillgångar 4011 96
– finansiella omsättningstillgångar 4012 96
– mark, byggnader och tekniska anläggningar (SCB) 403 97
– maskiner och inventarier (SCB) 402 96
Introduktionsersättning (SCB) 4512 100
Inventarier 122 40
Investeringsbidrag (SCB) 357 86
IT-material 654 132

K
Kassa 191 57
Kollektivförsäkringar m.m. 275 73
Kommunal fastighetsavgift 828 155
Konst 128 41
Konsultkostnader (SCB) 745 142
Kontorsmaterial (SCB) 651
Kortfristig del av leasingskuld 244 69
Kortfristig del av långfristig skuld 242 68
Kortfristig del av långfristiga fordringar (SCB) 164 49
Kortfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag (SCB) 1661 50
Kortfristiga lån i utländsk valuta 243 69
Kortfristiga låneskulder 241 68
Kortfristiga skulder till koncernföretag (SCB) 246 69
Kostnader avseende ersättning för personliga assistenter (SCB) 4538 102
Kostnadsersättningar 312 82
Kostnadsföring av bidrag till statlig infrastruktur 4541 102
Kostnadsutjämningsavgift 835 156
Kostnadsutjämningsbidrag 825 155
Kundfordringar (SCB) 151 47
Kundförluster (SCB) 735 140
Köp av huvudverksamhet 463 103
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L
Laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar 645 130
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 561 115
Larm och bevakning 733 139
Leverantörsskulder 251 70
Livsmedel (SCB) 644 130
Lokal- och bostadshyror (SCB) 601 123
Lån i 
– banker och kreditinstitut (SCB) 234 65
– utländsk valuta (SCB) 235 65
Långfristig leasingskuld 237 66
Långfristiga 
– fordringar (SCB) 135 44
– fordringar hos kommunens koncernföretag (SCB) 1351 44
– skulder till koncernföretag (SCB) 236 66
Lön vid tjänstledighet 513 110
Löner 
– till arbetstagarna 502 109
– till beredskapsarbetare 503 109
Lönsparande 274 73

M
Markhyror (SCB) 602 123
Markhyror och arrenden m.m. (SCB) 342 84
Markreserv 111 37
Maskiner 121 40
Mindre reparationer och underhåll av fastigheter 615 124
Moms, redovisningskonto 268 72
Momsbidrag vid köp av ej skattepliktig verksamhet (SCB) 356 86
Momsersättning, skattefria verksamheter (f.d. Ludvikamomsen) 1677 51
Måltider 746 142

N
Naturaförmåner till anställda 541 112
Nedskrivning av 
– finansiella anläggningstillgångar 8597 164
– finansiella omsättningstillgångar 8598 165
– immateriella och materiella anläggningstillgångar 795 150

O
Obligationer, förlagsbevis m.m. (SCB) 133 43
Obligationer, förlagsbevis m.m. (SCB) 183 55
Omkostnadsersättningar 553 113
– till dagbarnvårdare, skattepliktiga (SCB) 5532 114
– skattefria (SCB) 5531 114
Orealiserade 
– valutakursförluster 8582 163
– valutakursvinster 8482 159
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P
Pensionsförsäkringslösningar 
– för förmånsbestämd ålderspension (FÅP) 5712 117
– för pensionsförmåner som är intjänade före 1998 5713 117
Pensionsförsäkringspremier (SCB) 571 117
– för enskilda arbetstagare 5711 117
Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension (SCB) 575 119
Pensionsutbetalningar 
– avseende pensioner (SCB) 573 118
– intjänade fr.o.m. 1998 (SCB) 5731 118
– intjänade före 1998 (SCB) 5732 119
– särskild avtalspension, visstidspension (SCB) 5733 119
Personalens källskatt 271 73
Personalrepresentation 711 137
Porto 685 134
Publika fastigheter 114 37
Pågående 
– arbeten maskiner och inventarier 125 41
– ny-, till- och ombyggnad (SCB) 117 37

R
Realiserade 
– valutakursförluster (SCB) 8581 163
– valutakursvinster (SCB) 8481 159
Redovisningskonto, momsersättning för kommunens skattefria verksamhet
(f.d. Ludvikamomsen) 1687 52
Regleringsavgift 834 156
Regleringsbidrag 824 155
Reklam och information 723 138
Reparation och underhåll 
– av förbrukningsinventarier 665 133
– av maskiner och inventarier 660 132
Representation 710 137
Resekostnader 705 136
Ränta 
– på pensionsavsättningar (SCB) 853 162
– på upplåning från koncernföretag 8521 162
– på utlåning till koncernföretag 8441 158
Ränteintäkter (SCB) 844 158
–  på kundfordringar (SCB) 845 158
Räntekostnader (SCB) 852 162
–  för leverantörsskulder (SCB) 855 163
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S
Semesterlön 511 110
Sjuklön 512 110
Självrisker (SCB) 732 139
Skatteavräkning (SCB) 805 153
– föregående år, justeringspost 8051 153
– innevarande år, prognos 8052 153
Skattefria (SCB) 5591 114
Skattepliktiga (SCB) 5592 114
Skuld 
– för anläggningsavgifter/anslutningsavgifter 2383 67
– för gatukostnadsersättningar 2381 66
– för kostnadsersättningar och investeringsbidrag 238 66
– för statliga investeringsbidrag 2388 67
Skulder till staten (SCB) 281 74
Spärrade bankmedel 197 58
Strukturbidrag 822 154
Städ- och renhållningstjänster 613 124
Särskild löneskatt 563 115
– på avsättning för pensioner 5635 116
– på utbetalda pensioner 5633 116
Särskilda punktskatter 269 72

T
Telefoni och IT-kommunikation 681 133
Tillfälliga lokalupplåtelser 345 84
Tillfälligt inhyrd personal 751 144
Tomträttsmark m.m. 149 47
Traktamenten 551 113
– skattefria (SCB) 5511 113
– skattepliktiga (SCB) 5512 113
Transporter (SCB) 701 136
Trycksaker 655 132
Trängselskatt 
– för egna fordon 696 135
– skattefri 5597 114
– skattepliktig 5598 114

U
Uppdragstagare 504 109
Upplupen 
– pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension (SCB) 296 77
– särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (SCB) 2933 76
– särskild löneskatt på utbetalda pensioner 2934 76
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U, forts.
Upplupna 
– intäkter 175 53
– löner 291 75
– löner 505 109
– pensionskostnader, försäkringsavgifter och lösningar 297 77
–  ränteintäkter (SCB) 176 54
– räntekostnader 294 76
– semesterlöner (SCB) 292 75
– skatteintäkter 178 54
– sociala avgifter 293 76
– sociala avgifter 2931 76
Upplösning av aktiverat bidrag till statlig infrastruktur 4542 103
Utdelning 
– på aktier och andelar (SCB) 841 157
– på aktier och andelar i andra företag 8412 157
– på aktier och andelar i koncernföretag 8411 157
Utgående moms 
– på egna uttag (viss fastighetsskötsel), 25 % 2612 71
– på försäljning inom Sverige, 25 % 2611 71
– på tjänsteförvärv från utlandet 265 71
– på varuförvärv från annat EG-land 264 71
– 12 % 262 71
– 25 % 261 71
– 6 % 263 71

V
Valutakursförluster 858 163
Valutakursvinster 848 158
Vatten och avlopp (SCB) 628 128
Verksamhetsfastigheter 112 37
Vårdnadsbidrag barnomsorg 4514 101
Värdeförändring 
– av varor i förråd och lager 4191 98
– omsättningstillgångar 4192 98
Värdereglering 
– aktier och andelar 1329 43
– av diverse kortfristiga fordringar 169 52
– av kortfristiga placeringar (SCB) 189 56
– bostadsrätter 1379 45
– certifikat 1349 44
– grundfondskapital 1389 45
– kundfordringar (SCB) 159 48
– långfristiga fordringar 1359 44
–  obligationer, förlagsbevis m.m. 1339 43
Värme och kyla (SCB) 623 127
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Å
Årets resultat (SCB) 202 61
Årets resultat (SCB) 890 168
Återföring av nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgång 796 150
Återföring av nedskrivningar 
– av finansiella anläggningstillgångar 8497 160
– av finansiella omsättningstillgångar 8498 160
Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar 365 88

Ö
Övriga 
– bidrag (SCB) 359 87
– bidrag till enskilda 4519 101
– ersättningar och intäkter 369 89
– fastigheter 116 38
– fastighetskostnader 619 126
– finansiella intäkter (SCB) 849 159
– finansiella kostnader (SCB) 859 164
– främmande tjänster (SCB) 749 143
– förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 649 131
– hyror och arrenden 349 85
– interimsfordringar 179 54
– interimsskulder 299 78
– kortfristiga skulder 289 74
– kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 249 69
– kostnader för transportmedel 699 135
– kostnadsersättningar 559 114
– långfristiga skulder 239 68
– löneavdrag 279 73
– maskiner och inventarier 129 41
– periodiseringar 389 92
– periodiseringar 789 148
– riskkostnader (SCB) 739 141
– skatter (SCB) 809 153
– sociala avgifter 569 116
– taxor och avgifter (SCB) 313 83
Övrigt 519 111
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Beställ eller ladda ned på www.skl.se/publikationer eller på telefon 08-509 59 90.

Pris 300 kr exkl. moms och porto.
ISBN 978-91-7164-690-3

Post 118 82 Stockholm 
Besök Hornsgatan 20

Telefon 08-452 70 00

www.skl.se

Kommun-Bas 13 

En normalkontoplan för kommuners 
externa redovisning

Den grundar sig till viss del på de bas standardkonto planer
som företag använder för sin affärs redo visning.

Kontoplanen har anpassats efter den kommunala redo vis -
nings lagen och efter de uppgifter om externredovisning som
efterfrågas i scb:s räkenskapssammandrag för kommuner.

Jämfört med den tidigare kontoplanen Kommun-Bas 05 görs
nu ett antal strukturella förändringar. Det har funnits ett antal
tillämpningsproblem i tidigare versioner som vi nu försöker
hitta bättre lösningar på. Vi har även gjort förtydliganden av
befintliga konton och anpassningar till nya rekommendatio-
ner från Rådet för kommunal redovisning. Kontoplanens hu-
vudstruktur i kontoklasser är dock oför änd rad.

Flertalet av de krav på uppgiftslämning som finns i scb:s
räkenskapssammandrag definieras. Kontoplanen anger också
andra krav som kan anses vara gemensamma för kommuner.
Avsikten är att kommuner med denna kontoplan som utgångs -
punkt ska kunna bygga ut och anpassa den efter de förhållan-
den som råder i den egna kommunen.

Sveriges Kom
m

uner och Landsting
Kom

m
un-Bas13

2012
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