
 

 

   
 

Datafilsbeskrivning 
Konjunkturstatistik, löner för kommuner 

 

Information 

Från 2008 är undersökningen webbaserad, vilket innebär att uppgifter ska lämnas via Internet, 

www.scb.se/klk SCB rekommenderar i första hand att efterfrågade uppgifter sänds in via 

filöverföring. Saknas möjlighet att ta ut en textfil enligt bifogad datafilbeskrivning finns möjlighet 

att lämna uppgifter via en webbaserad blankett. 
 

Textfil 

Filnamn 

Namnge filen så att det klart framgår av filnamnet vad den innehåller. Filen ska vara i textformat  

och filnamnet ska innehålla ’Kommunnamn’ och ’Redovisningsmånad’. Den fil som innehåller 

retroaktiv utbetalning och/eller engångsbelopp ska markeras med ett ’r’. Filnamnet ska endast 

skrivas med gemener, små bokstäver, där å, ä och ö inte ingår. Nedan följer ett exempel för det 

fiktiva kommunen ’Storköping’; redovisning för januari månad år 2008:  
 

storkoping200801.txt 

storkoping200801r.txt 

 

Pappersrapport 

Önskvärt är att det går att ta fram en lättläst pappersrapport av innehållet på inläsningsfilen som 

kommunen kan använda. Detta underlättar vid eventuell kontakt mellan SCB och kommunen vid 

granskningsarbetet. 
 

Innehåll i filen 

Alla kolumner ska semikolonsepareras efter sista position. Kolumner som inte innehåller några 

uppgifter måste ändå markeras, med noll och semikolon på slutet, så att antal kolumner i filen 

motsvarar antal kolumner i datafilbeskrivning. Samtliga variabler ska vara heltal, förutom variabeln 

antal årsarbetare. Antal årsarbetare ska anges med två decimaler med skiljetecknet punkt (.), 

exempelvis 105.76 årsarbetare. I fältet ’Period ’ ska anges vilken period uppgifterna avser med fyra 

positioner för år och två positioner för månad, exempel 200801. 
 

Variablerna Retroaktiv lön och Engångsbelopp ska redovisas i samma fil, en rad per period. I de fall 

den retroaktiva lönesumman eller engångsbeloppet avser att fördelas på flera månader tillbaka i 

tiden så ska dessa redovisas fördelade per intjänandemånad. Det vill säga en rad per månad som 

uppgifterna fördelas tillbaka till. Om uppgifterna är samma för flera månader eller om lönesystemet 

inte kan fördela uppgifterna per intjänandemånad kan en längre period anges. 
 

Exempel: 9999;X;storkoping;200801;200801;200801;0;0;40000;0 

 9999;X;storkoping;200712;200712;200801;1000;999999;0;0 

9999;X;storkoping;200710;200711;200801;30000000;0;0;0 

9999;E;storkoping;200711;200711;200801;50000;0;0;0 

o.s.v. 

 

För frågor eller ytterligare information kontakta: 

   

Uppgiftslämnarservice: 010 - 479 60 65   

E-post: insamling.lon@scb.se                          

http://www.scb.se/


 

 

   
 

Datafilsbeskrivning: Lön, timmar, årsarbetare och anställda 
 

Fält Variabel (Max) antal positioner Tillåtna tecken 

 1 Kommunkod  4 Siffror 

 2 SNI-grupp (näringsgrenindelning)  1 Bokstäver; E, F, X 

 3 Kommunnamn 30 Bokstäver 

 4 Organisationsnummer 10 Siffror 

 5 Period (ÅÅÅÅMM)1  6 Siffror 

 6 Utbetald lönesumma för månadsavlönade övriga (inkl retro) 11 Siffror 

 7 Utbetald lönesumma för timavlönade övriga (inkl retro) 11 Siffror 

 8 Utbetald lönesumma för månadsavlönade lärare (inkl retro) 11 Siffror 

 9 Utbetald lönesumma för timavlönade lärare (inkl retro) 11 Siffror 

10 Teoretisk lönesumma för månadsavlönade övriga 11 Siffror 

11 Teoretisk lönesumma för timavlönade övriga 11 Siffror 

12 Teoretisk lönesumma för månadsavlönade lärare 11 Siffror 

13 Teoretisk lönesumma för timavlönade lärare   11 Siffror 

14 Rörliga tillägg för månadsavlönade övriga 11 Siffror 

15 Rörliga tillägg för timavlönade övriga 11 Siffror 

16 Rörliga tillägg för månadsavlönade lärare 11 Siffror 

17 Rörliga tillägg för timavlönade lärare 11 Siffror 

18 Sjuklön för månadsavlönade övriga 11 Siffror 

19 Sjuklön för timavlönade övriga 11 Siffror 

20 Sjuklön för månadsavlönade lärare 11 Siffror 

21 Sjuklön för timavlönade lärare 11 Siffror 

22 Avtalad veckoarbetstid för månadsavlönade övriga  8 Siffror 

23 Avtalad veckoarbetstid för månadsavlönade lärare  8 Siffror 

24 Avtalad årsarbetstid för månadsavlönade lärare  8 Siffror 

25 Antal arbetade timmar för månadsavlönade övriga  8 Siffror 

26 Antal arbetade timmar för timavlönade övriga  8 Siffror 

27 Antal arbetade timmar för månadsavlönade lärare  8 Siffror 

28 Antal arbetade timmar för timavlönade lärare  8 Siffror 

29 Antal årsarbetare för månadsavlönade övriga2  8 Siffror och punkt 

30 Antal årsarbetare för timavlönade övriga2  8 Siffror och punkt 

31 Antal årsarbetare för månadsavlönade lärare2  8 Siffror och punkt 

32 Antal årsarbetare för timavlönade lärare2  8 Siffror och punkt 

33 Antal heltidsanställda övriga  6 Siffror 

34 Antal heltidsanställda lärare  6 Siffror 

35 Antal deltidsanställda övriga  6 Siffror 

36 Antal deltidsanställda lärare  6 Siffror 

37 Antal timanställda övriga  6 Siffror 

38 Antal timanställda lärare  6 Siffror 

Datafilbeskrivning: Retroaktiva löner och engångsbelopp 

Fält Variabel (Max) antal positioner Tillåtna tecken 

  1 Kommunkod  4 Siffror 

  2 SNI-grupp (näringsgrenindelning)  1 Bokstäver; E, F, X 

  3 Kommunnamn 30 Bokstäver 

  4 Intjänandeperiod (ÅÅÅÅMM) fr o m 1  6 Siffror 

  5 Intjänandeperiod (ÅÅÅÅMM) t o m 1  6 Siffror 

  6 Utbetalningsperiod (ÅÅÅÅMM) 1  6 Siffror 

  7 Retroaktiv lönesumma för månadsavlönade övriga 11 Siffror 

  8 Retroaktiv lönesumma för månadsavlönade lärare 11 Siffror 

  9 Engångsbelopp för månadsavlönade övriga 11 Siffror 

10 Engångsbelopp för månadsavlönade lärare 11 Siffror 
2 

1) Period ska anges med år fyra positioner och månad två positioner ex. 200801 
2) Antal årsarbetare ska alltid anges med två decimaler med skiljetecknet . (punkt) ex. 105.76 årsarbetare 


