
SCB 
701 89 Örebro 

Datum  1/1 
2019-12-04 
 

  

   
   

 

    
 

 

Instruktion för redovisning av 
kortperiodisk sysselsättningsstatistik 

för offentlig sektor 
 
Information om hantering av överlåtelse eller annan förändring 
Om Ni inte kommer att ha några anställda under året, var god meddela SCB detta. Meddela även 

nytt namn, organisationsnummer eller annan förändring.  

Redovisning av timanställda 
SCB har upptäckt att redovisning av timanställda sker på olika sätt och vill göra Er uppmärksam 

på att i första hand redovisa de timanställda som arbetat på mätdagen. Om det inte är möjligt att 

ta fram dessa uppgifter går det i andra hand bra att redovisa de timanställda som arbetat under 

månaden.  

Fråga 1 Anställda 
Redovisningen avser personal anställd i kommunen/landstinget eller myndigheten. 

Redovisningen avser även frånvarande personal med undantag för när frånvaron avser arbete hos 

annan arbetsgivare.  

Tillsvidareanställda. 
Redovisa antalet anställda som på mätdagen hade tillsvidareanställning. Även frånvarande 

anställda skall ingå.  

Visstidsanställda 

Redovisa antalet anställda som på mätdagen hade tidsbegränsad anställning. Även frånvarande 

anställda skall ingå. Vid redovisning av timanställda är det endast de som arbetat på mätdagen 

som ska rapporteras. Om det inte är möjligt att redovisa hur många timanställda som arbetat på 

mätdagen ska de timanställda som fått lön i månaden efter mätmånaden redovisas 

 
Tag med följande anställda: 

– projekt-, objekt-, säsongs- och provanställda   

– vikarier 

– avlönade elever/praktikanter 

– anställda med särskilt 

anställningsstöd/lönebidrag 

– OSA (offentligt skyddat arbete) 

– timanställda som arbetade på 

redovisningsdagen 

– intermittent anställda 

– nystartsjobb 

– instegsjobb 

– avlönade anhörigvårdare 

–  

Tag inte med följande anställda:  
– personer med jobbgaranti för ungdomar 

– personer med ungdomsgaranti  

– praoelever 

– arbetspraktik 

– förtroendevalda 

– deltidsbrandmän 

– arbetslivsinriktad rehabilitering 

– personer som är anställda i kommunala 

och landstingskommunala aktiebolag 

– jobb och utvecklingsgaranti fas 3 

– praktisk kompetensutveckling 

– lyftet 

Fråga 2 Sjukfrånvaro 
Redovisa antalet anställda som på grund av sjukdom var heldagsfrånvarande på mätdagen. 

Frånvarande på schemalagd ledighet skall ej ingå.   


