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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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Organisationsnr och löpnr

A

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99)  om den officiella 

statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den 

officiella statistiken och av MI:s föreskrifter (SCB-FS 2019:21). 

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Näringslivets 

Regelnämnd (NNR).

INS/LSK

timavlönade 

arbetare?

Antal heltidstjänster (skriv med två decimaler)

Överenskommen månadslön inklusive fasta tillägg (kr)

Antal avtalade timmar

Rörliga tillägg (kr)

därav övertidstillägg (kr)

Utbetald lön för arbetade timmar före skatt och 

andra avdrag (kr)

därav övertidstillägg (kr)

Antal arbetade timmar

därav övertidstimmar:

Utbetald retroaktiv lön (kr)

Period som den retroaktiva utbetalningen avser

Rörliga tillägg och ersättningar avseende tidigare 

perioder (kr)

Antal anställda

fr.o.m.

t.o.m.

Sjuklön (kr)

,

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor

Skicka in efterfrågade uppgifter senast den. 

Logga in på www.scb.se/klp eller skicka in 

blanketten i bifogat svarskuvert.

AM/KLP

Innehåller uppgifterna löneökningar till följd av XXXX 

års centrala/lokala avtal för majoriteten av anställda 

arbetare och tjänstemän? Ja Nej Ja Nej

TjänstemänArbetare

Användarnamn:

Lösenord:

Hade företaget/arbetsstället...

Ja ® Besvara

          frågor nedan 

Nej

månadsavlönade

arbetare?

Ja ® Besvara

          frågor nedan 

Nej

tjänstemän?

Ja ® Besvara

          frågor nedan 

Nej

Kontaktperson 1 Telefonnummer

Kontaktperson 2

E-post

Telefonnummer E-post

TelefonPostadress

010-479 60 65701 89 Örebro
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insamling.lon@scb.se

E-post


