Ett statistikpaket

AMPAK – Lönesummor
AMPAK-Lönesummor är ett statistikpaket som bland annat
redovisar lönesummor. Statistiken i paketet används som indikator på
ekonomisk tillväxt i regioner och kommuner, belyser relationer mellan
kommuner samt ger en bild av lönesummeutvecklingen för män och
kvinnor, åldersgrupper och personer efter födelseland. Statistiken
publiceras i novembervarje år ett år efter mätperiodens slut. I en särskild
redovisning är det dock möjligt att få tillgång till preliminära lönesummor
redan ett kvartal efter mätperiodens slut.
Här ges en allmän information och en översiktlig bild av tabellpaketets
innehåll och användningsområden ...

… som indikator på regional ekonomisk tillväxt

Frågor kring regional tillväxt har aktualiserats bl.a. genom de regionala
tillväxtprogrammen. Det begrepp som används för att belysa storlek på en
regions ekonomiska aktivitet är Bruttoregionprodukten (BRP). Eftersom
lönesumman utgör huvuddelen av BRP och publiceras betydligt tidigare
används lönesumman ofta som en indikator på regional ekonomisk tillväxt.
Fyra tabeller i tabellpaketet redovisar lönesumman utifrån ett
tillväxtperspektiv. Två tabeller redovisar lönesummestrukturen i regionen
efter bransch (10 respektive 42 branscher), en tredje efter sektor och en
fjärde tabell redovisar lönesummeutvecklingen i kommunen eller regionen
under en längre tidsperiod.

… ﬂöden mellan kommuner

Den lönesumma som utbetalas till anställda i en kommun hamnar
inte alltid i kommunen ifråga. En kommun med stor inpendling har
ett relativt stort utﬂöde av lönesummor från arbetsgivare i den egna
kommunen till personer boende i omgivande kommuner. Via en tabell i
lönesummepaketet är det möjligt att få en uppfattning om storleken på
dessa ﬂöden. Tabellen har beteckning LSUM 3.1.
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… lönesummeutvecklingen för olika grupper
Det ﬁnns en tabell som har en social karaktär. Den redovisar antal jobb
och lönesummor för olika grupper av personer som män och kvinnor,
åldersgrupper och efter födelseland. Tabellen har beteckningen LSUM
1.1. Redovisningen i denna tabell avser bostadskommun (nattbefolkning).
Preliminära lönesummor
SCB kan redan i april respektive år redovisa preliminära lönesummor
med syftet att kunna ge en indikator på hur den ekonomiska utvecklingen
har varit i kommunen året innan. Statistiken är preliminär men ligger nära
den slutliga. De preliminära uppgifterna avser endast nattbefolkning.
Uppgifterna om preliminära lönesummor ingår inte i tabellpaketet men
vid intresse kan dessa beställas.

Läs mer om lönesummor på

Registerbaserad lönesummestatistik (LSUM) är en årlig totalräknad
statistikprodukt. Fr.o.m. årgång 2019 grundar sig statistiken både på
månatliga arbetsgivardeklarationer på individnivå som årssummerats
(AGI) och de årliga kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av
lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig
inkomst av tjänst. Eftersom AGI och KU innehåller uppgifter om de
anställdas person-, organisations-och arbetsställenummer är det möjligt
att redovisa uppgifter för både för natt- och dagfolkning samt att
kombinera uppgifterna med data från andra register vid SCB.
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