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Statistiska centralbyråns föreskrifter 
om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om 
investeringar; 
 
beslutade den 5 mars 2019. 
 
Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord-
ningen (2001:100) om den officiella statistiken.  
 
1 § Företag med verksamhet enligt SNI-kod 05-39 enligt Svensk närings-
grensindelning (SNI 2007) ska på begäran lämna uppgifter kvartalsvis avseende 
företagets investeringar. De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogad 
blankett Industri och energi för det första kvartalet (bilaga 1:1), för det andra 
kvartalet (bilaga 1:2), för det tredje kvartalet (bilaga 1:3) samt för det fjärde 
kvartalet (bilaga 1:4). Uppgifter avseende investeringars inriktning och olika 
faktorers inverkan på investeringsbesluten lämnas frivilligt avseende tredje 
kvartalet. 
  
2 § Företag med verksamhet enligt SNI-kod 41-43 samt 68 enligt Svensk 
näringsgrensindelning (SNI 2007) ska på begäran lämna uppgifter kvartalsvis 
avseende företagets investeringar. De uppgifter som ska lämnas framgår av 
bifogad blankett Fastighetsförvaltning och bygg för det första kvartalet (bilaga 
2:1), för det andra kvartalet (bilaga 2:2), för det tredje kvartalet (bilaga 2:3) samt 
för det fjärde kvartalet (bilaga 2:4).  
 
3 § Företag med verksamhet enligt SNI-kod 49.1,49.2 och 51 enligt Svensk 
näringsgrensindelning (SNI 2007) ska på begäran lämna uppgifter kvartalsvis 
avseende företagets investeringar. De uppgifter som ska lämnas framgår av 
bifogad blankett Transport för det första kvartalet (bilaga 3:1), för det andra 
kvartalet (bilaga 3:2), för det tredje kvartalet (bilaga 3:3) samt för det fjärde 
kvartalet (bilaga 3:4).  
 
4 § Företag med verksamhet enligt SNI-kod 45-47, 49.3, 49.4, 49.5, 52, 53,58-
65 samt 71-82 enligt Svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) ska på begäran 
lämna uppgifter kvartalsvis avseende företagets investeringar. De uppgifter som 
ska lämnas framgår av bifogad blankett Generell för det första kvartalet (bilaga 
4:1), för det andra kvartalet (bilaga 4:2), för det tredje kvartalet (bilaga 4:3) samt 
för det fjärde kvartalet (bilaga 4:4).  
 
5 § De efterfrågade uppgifterna skall lämnas elektroniskt på det sätt som SCB 
anvisar senast fyra veckor efter den dag som SCB:s begäran om uppgifterna är 
daterad. 
 
6 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare 
tidpunkt än vad som anges i 5 §. 
__________ 
 
Denna författning träder i kraft den 22 mars 2019, då Statistiska centralbyråns 
föreskrifter (SCB-FS 2009:9) om uppgifter till statistik om investeringar upphör 
att gälla. 
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Medlingsinstitutets föreskrifter
om uppgifter till konjunkturstatistik om löner inom privat sektor;

beslutade den 22 augusti 2019.

Medlingsinstitutet föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Uppgifter till konjunkturstatistik om löner för anställda inom den privata 
sektorn, avseende förhållandena under varje kalendermånad årligen, ska på 
begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) senast den femtonde dagen i 
närmast efterföljande månad.

Uppgifterna ska lämnas av med statistisk metod utvalda företag.

2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogad blankett 
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor.
__________

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2020, då Medlingsinstitutets
föreskrifter (SCB-FS 2012:3) om uppgifter till konjunkturstatistik om löner inom
privat sektor upphör att gälla.

På Medlingsinstitutets vägnar

CARINA GUNNARSSON
(Generaldirektör)

Per Ewaldsson
(Chefsjurist)
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Medlingsinstitutets föreskrifter
om kompletterande uppgifter till statistik om bonus till EU-
undersökningarna Structure of Earnings Survey och Labour Cost 
Index;

beslutade den 22 augusti 2019.

Medlingsinstitutet föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen 
(2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till rådets 
förordning (EG) nr 530/1999 av den 9 mars 1999 om strukturstatistik över löner 
och arbetskraftskostnader, kommissionens förordning (EG) nr 1916/2000 av den
8 september 2000 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 530/1999 om
strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnader avseende definition och
överföring av information om lönernas struktur och fördelning, kommissionens 
förordning (EG) nr 1738/2005 av den 21 oktober 2005 om ändring av förordning 
(EG) nr 1916/2000 avseende definition och rapportering av information om 
lönernas struktur och fördelning samt kommissionens förordning (EG) nr 
698/2006 av den 5 maj 2006 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 
530/1999 med avseende på kvalitetsutvärdering av strukturstatistiken över 
arbetskraftskostnader och löner. Föreskrifterna innehåller vidare kompletterande 
bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2003
av den 27 februari 2003 om arbetskostnadsindex, kommissionens förordning 
(EG) nr 1216/2003 av den 7 juli 2003 om genomförande av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 450/2003 om arbetskostnadsindex samt 
kommissionens förordning (EG) nr 224/2007 av den 1 mars 2007 om ändring av 
förordning (EG) nr 1216/2003 beträffande de näringsgrenar som omfattas av 
arbetskostnadsindex.

2 § Uppgifter om bonus och andra oregelbundna ersättningar ska årligen på 
begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) senast den 15 september året 
efter redovisningsåret.

Uppgifterna ska lämnas av med statistisk metod utvalda företag.

3 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogad blankett Bonus och andra
oregelbundna ersättningar.
__________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020, då Medlingsinstitutets
föreskrifter (SCB-FS 2010:8) om kompletterande uppgifter till statistik om bonus 
till EU-undersökningarna Structure of Earnings Survey och Labour Cost Index
upphör att gälla.

På Medlingsinstitutets vägnar

CARINA GUNNARSSON
(Generaldirektör)

Per Ewaldsson
(Chefsjurist)
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Medlingsinstitutets föreskrifter
om kompletterande uppgifter till statistik om bonus till EU-
undersökningarna Structure of Earnings Survey och Labour Cost 
Index;

beslutade den 22 augusti 2019.

Medlingsinstitutet föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen 
(2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till rådets
förordning (EG) nr 530/1999 av den 9 mars 1999 om strukturstatistik över löner 
och arbetskraftskostnader, kommissionens förordning (EG) nr 1916/2000 av den
8 september 2000 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 530/1999 om
strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnader avseende definition och 
överföring av information om lönernas struktur och fördelning, kommissionens 
förordning (EG) nr 1738/2005 av den 21 oktober 2005 om ändring av förordning 
(EG) nr 1916/2000 avseende definition och rapportering av information om 
lönernas struktur och fördelning samt kommissionens förordning (EG) nr 
698/2006 av den 5 maj 2006 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 
530/1999 med avseende på kvalitetsutvärdering av strukturstatistiken över 
arbetskraftskostnader och löner. Föreskrifterna innehåller vidare kompletterande 
bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2003
av den 27 februari 2003 om arbetskostnadsindex, kommissionens förordning
(EG) nr 1216/2003 av den 7 juli 2003 om genomförande av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 450/2003 om arbetskostnadsindex samt
kommissionens förordning (EG) nr 224/2007 av den 1 mars 2007 om ändring av 
förordning (EG) nr 1216/2003 beträffande de näringsgrenar som omfattas av 
arbetskostnadsindex.

2 § Uppgifter om bonus och andra oregelbundna ersättningar ska årligen på
begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) senast den 15 september året 
efter redovisningsåret.

Uppgifterna ska lämnas av med statistisk metod utvalda företag.

3 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogad blankett Bonus och andra 
oregelbundna ersättningar.
__________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020, då Medlingsinstitutets
föreskrifter (SCB-FS 2010:8) om kompletterande uppgifter till statistik om bonus 
till EU-undersökningarna Structure of Earnings Survey och Labour Cost Index
upphör att gälla.

På Medlingsinstitutets vägnar

CARINA GUNNARSSON
(Generaldirektör)

Per Ewaldsson
(Chefsjurist)




