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Arbetsgivarverket

OFR:s förbundsområden inom det statliga
förhandlingsområdet sammantagna

Samarbete i statistikfrågor

1§
Parterna sluter avtal om samarbete i statistikfi-ågor med bilagor. Samtidigt
sluter Arbetsgivarverket och OFR på uppdrag av OFR/S,P,0

säkerhetsskyddsavtal med anledning av samarbetet i statistikfrågor.

2§
Parterna konstaterar att antalet arbetstagare med skyddad folkbokföring eller
sekretessmarkering hos Skatteverket, som i dag inte ingår i underlaget för

den partsgemensamma lönestatistiken, kan komma att öka. Den

partsgemensamma arbetsgmppen i statistikfi-ågor ska analysera om detta

kan komma att påverka lönestatistikens kvalitet och i så fall föreslå åtgärder
som upprätthåller statistikens kvalitet utan att risker uppstår for berörda

arbetstagare.

3§
Den partsgemensamma arbetsgruppen i statistikfrågor ska vidare utreda

möjligheterna att specificera insamlingen av föräldrapenningtillägg så att
även tillfällig föräldrapenning och graviditetsperming kan redovisas separat.
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Avtal
2022-09-16

Parter

Arbetsgivarsidan:

Arbetstagarsidan:

Arbetsgivarverket

OFR:s förbimdsområden inom det statliga
förhandlingsområdet sammantagna

Överenskommelse mellan Arbetsgivarverket

och OFR:s förbundsområden inom det statliga

förhand l i ngsom rådet sammantagna om
samarbete i statistikfrågor

1 § Partsgemensam lönestatistik

Denna överenskommelse reglerar samarbetsformema for och innehållet i

den for Arbetsgivarverket och OFR:s förbundsområden inom det statliga

förhandlingsområdet sainmantagna (OFR/S,P,0) partsgemensamma
lönestatistiken. Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse
2008-08-28 mellan parterna om samarbete i statistikfrågor.

2 § Arbetsgivarverkets förpliktelser

Arbetsgivarverket förbinder sig genom denna överenskommelse att insamla,

bearbeta och tillhandahålla lönestatistik i den omfattning och på det sätt som

uppfyllandet av villkoren i denna överenskommelse kräver.

3 § Den partsgemensamma lönestatistikens syfte

Den partsgemensamma lönestatistiken utgör underlag för analyser och

beräkningar i samband med centrala och lokala förhandlingar. Den äger vid

oenighet vitsord framför annan av parterna åberopad statistik. Därutöver ger
den bearbetade partsgemensamma lönestatistiken en övergripande

information om lönelägen, löneutveckling, lönestruktur och sysselsättning
inom det gemensamma avtalsområdet.



4 § Partsgemensam arbetsgrupp i statistikfrågor

För löpande överläggningar i frågor som rör den partsgemensamma
lönestatistiken ska finnas en för parterna i denna överenskommelse

gemensam arbetsgmpp. Arbetsgmppen ska årligen lämna en statistikrapport
(se 8 §). Parterna kan hänskjuta särskilda fi-ågor till arbetsgmppen för
statistisk uta-edning och analys.

Även sådan statistik som av endera parten åberopats som

förhandlingsunderlag kan på uppdrag av parterna gemensamt hänskjutas till
arbetsgruppen för analys.

Arbetsgruppen ska vidare behandla frågor rörande primärdata som den

gemensamma lönestatistiken bygger på såsom insamlingstidpunkt,

granskningsförfarande, variabelinnehåll, variabelbegrepp, population,
populationsuppdelning, registervård och liknande frågor.

Arbetsgmppen kan omfatta även företrädare för arman

arbetstagarorganisation med vilken Arbetsgivarverket träffar motsvarande

statistiköverenskommelse, om berörda parter är ense om detta.

5 § Underlaget för den partsgemensamma lönestatistiken

5.1 Population

Underlaget för den partsgemensamma lönestatistiken utgörs av primärdata
för arbetstagare som är medlemmar i OFR/S,P,0 och anställda hos

arbetsgivare som ingår i Arbetsgivarverkets populationer Obligatoriska

medlemmar (Population l), Frivilliga medlemmar (Population 2),

Servicekontrakt (Population 4) samt Nordiska institutioner (Population 5).
Undantag fi-ån ovanstående görs för arbetstagare som är anställda hos

arbetsgivare som inte tillämpar kollektivavtal som sluts av
Arbetsgivarverket eller av säkerhetsskäl inte har skyldighet att lämna
uppgifter till Arbetsgivarverket om anställdas löner.

5.2 Mättidpunkter

Mättidpunkter för den partsgemensamma lönestatistiken är mars och

september varje år om parterna inte enas om annat.



5. 3 Primärdata

För varje arbetstagare i populationen insamlas primärdata enligt Bilaga l.
Om parterna enas om ändringar avseende de variabler som utgör primärdata

ska Bilaga l uppdateras.

5.4 Insamling och granskning

Arbetsgivarverket svarar för insamling och granskning av primärdata och

utformar anvisningar till uppgiftslämnama. Den partsgemensamma

arbetsgmppen i statistikfrågor har rätt till insyn i insamlings- och
granskningsförfarandet och ska ge det sitt godkännande i de delar den

partsgemensamma lönestatistikens kvalitet och egenskaper kan påverkas.

6 § Befattningsklassificering

Den partsgemensamma lönestatistiken ska gmnda sig på en partsgemensam
befattningsklassificering som regleras i en särskild överenskommelse mellan
parterna. Den befattningskod som ingår i primärdata ska överensstämma

med parternas överenskommelse om befattningsklassificering.

7 § Arbetstagarorganisationstillhörighet

För att populationen enligt 5. 1 ska kunna fastställas överlämnar OFR/S,P,0

till Arbetsgivarverket ett register över sina medlemmar efter personnummer.

Formerna for hanteringen bestäms i den partsgemensamma arbetsgmppen i
statistikfrågor.

8 § Partsgemensam statistikrapport

Den partsgemensamma arbetsgruppen i statistikfi-ågor ska utifrån underlaget

enligt 5 § i en årlig statistikrapport redovisa en sammanställning över antal
anställda, lönesummor, genomsnittlig lönenivå och genomsnittlig

löneutveckling sedan föregående år. Rapporten ska även ange förändringar i
populationsunderiag, variabelbegrepp och dylikt i den utsträckning det är av
betydelse för tolkningen av den redovisade statistiken.

Om så är påkallat av särskilda händelser kan den årliga statistikrapporten

redovisa och kommentera särskilda delar av statistikutfallet. Arbetsgruppen
kan vid behov besluta att lämna sådan redovisning vid annat tillfälle än i den
årliga rapporten.

Den årliga statistikrapporten kan omfatta statistikunderlag fi'ån medlemmar i

annan arbetstagarorganisation, med vilken Arbetsgivarverket har träffat



motsvarande statistiköverenskommelse, om berörda parter är överens om
detta.

Arbetsgivarverket ska ta fram ett förslag till statistikrapport senast den 31

mars respektive år.

9 § OFR/S,P,0:s tillgång till och användning av den

partsgemensamma lönestatistiken

Arbetsgivarverket utfaster sig att ge OFR på uppdrag av OFR/S,P,0 tillgång

till individdata enligt Bilaga 2 bestående av primärdata enligt 5.3 samt
ytterligare variabler som beräknats av Arbetsgivarverket inom tre månader

från påbörjad insamling. Om parterna enas om ändringar avseende dessa
variabler ska Bilaga 2 uppdateras. Skulle leveransen riskera att försenas ska

Arbetsgivarverket snarast kontakta OFR/S,P,0 och meddela detta samt

förseningens orsak.

Fonnema för överlämnande av uppgifter från Arbetsgivarverket till OFR på

uppdrag av OFR/S,P,0 bestäms i den partsgemensamma arbetsgmppen i
statistikfrågor inom ramen av vad som följer av mellan Arbetsgivarverket

och OFR upprättat säkerhetsskyddsavtal.

Extern redovisning av statistiska resultat som gmndar sig på individdata får
endast ske på ett sådant sätt att enskilda individers identitet inte röjs.

Parternas avsikt är inte heller att externt redovisa statistik på
myndighetsnivå.

OFR/S,P,0 får komplettera individdata med uppgift om

förbundstillhörighet. Komplettering av individdata får också göras av
parterna efter överenskommelse med Statistiska centralbyrån under

fömtsättning att det kompletterade individdatamaterialet avidentifieras av

Statistiska centralbyrån. Individdata får i övrigt kompletteras med uppgifter
på individnivå fi-ån annan källa endast efter skriftlig överenskommelse i den

partsgemensamma arbetsgruppen i statistikfi-ågor.

Individdata får endast hanteras av säkerhetsprövad person och på sätt som är
förenligt med säkerhetsskyddslagens krav avseende informationssäkerhet,
fysisk säkerhet och personsäkerhet vid hantering av

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Närmare reglering av hanteringen

av individdata framgår av mellan Arbetsgivarverket och OFR upprättat
säkerhetsskyddsavtal.



10 § OFR/S, P,0:s tillgång till och användning av avidentifierad

individdata avseende hela populationen för det statliga
avtalsområdet

Arbetsgivarverket ger på nedan angivna villkor OFR/S,P,0 tillgång till

avidentifierad individdata enligt Bilaga 3 avseende populationen enligt 5 l.

Om parterna enas om ändringar avseende dessa uppgifter ska Bilaga 3
uppdateras.

Uppgift om tjänstebenämning ingår endast för de individer som har en

tjänstebenämning där antalet individer som har samma tjänstebenämning
uppgår till minst tre individer vid en och samma myndighet.

Avidentifierad individdata är avsedd att endast utnyttjas för interna analyser.

Extern redovisning av statistiska resultat som gmndar sig på de
överlämnade uppgifterna får endast ske på ett sådant sätt att enskilda

individers identitet inte röjs. Parternas avsikt är inte heller att externt
redovisa statistik på myndighetsnivå.

11 § Ersättning till Arbetsgivarverket

Fördelning av kostnader som sammanhänger med statistikproduktionen
regleras i särskild överenskommelse mellan parterna.

12 § Giltighetstid

Denna överenskommelse gäller från och med 16 september 2022 och tills

vidare med tre månaders uppsägningstid. Bestämmelserna i avtalet ska

tillämpas så snart den partsgemensamma arbetsgruppen i statistikfrågor
konstaterar att förutsättningar föreligger, dock senast vid överlämnande av

uppgifter avseende september 2023.



Stockholm den 16 september 2022

Arbetsgivarverket OFR:s förbundsområden inom det

statliga förhandlingsområdet
sammantagna

Anders Stålsby ar



Bilagor till överenskommelse mellan Arbetsgivarverket och

OFR:s förbundsområden inom det statliga

förhandlingsområdet sammantagna om samarbete i

statistikfrågor

Bilaga 1: Primärdata, uppdaterad 2022-09-16

Variabelnamn

sekel

pnr

namn

anstmy

rednr

kom

lau

avt

Variabel

Sekel
Personnummer

Namn

Anstälhiingsår vid
myndigheten
Redovisningsnummer

Kommunkod

Länskod

Avtal

Beskrivning

Sekelangivelse

1= VillkorsavtE

anstnr

anstform

lonfonn

tji

Anställningsnummer
Anställningsforai

Lönefonn

Tj änsteledighetsorsak

3= URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för
anstälhiingsvillkor vid tjänstgöring utomlands

4= UVA Avtal om utlandstjänstgöring
5= Särskilt villkorsavtal för vissa statliga
anställningar ÅSA

6= Avtal om tidsbegränsad anställning som
studentmedarbetare
10= AVA AfFärsverksavtal

12= Chefsavtal

13= Anst med regeringsbeslut Avtal om
regeringsbeslut om avlöningsförmåner m. m. för
vissa högre anställnmgar m. fl.
22=Avtal rörande anstälhungsformema för
kontmuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater
och s "öman inom Försvarsmakten

99= Övriga Beteckning för arbetstagare som ej
omfattas av något av ovannämnda avtal

löpnumrering av anställningar per individ
0= Tidsbegränsad anstälhiing, visstid
1= Tillsvidareanstälhiing
1= Månadslön

2= Timlön m. m.

1= Föräldraledighet

2= Studier

3= Sjukdom/olycksfall/arbetsskada

4= Sjuk-, aktivitetsersättning
5= Delpension



tomf

omf

lon

Tjänsteledighetsomfattnin

Omfattning, reducerad

Individuell lön, reducerad

bestå

aomr

mv

chef

11

sam

yspec

timlön

ft

k20
k21

k22
k23
k24
k25
k26
k27
k28
k29

k30
k31
k32

k40

k50
k52

BESTA-kod

Arbetsområde

Grupperingsnivå
Chefsbefattning
Lokal komplettering

Samrådskod

Yrkesspecificering
Timlön

Fasta tillägg, reducerad

Mertidstillägg
Overtidstillägg, enkel
Overtidstillägg, kval

Obekvämtidstillägg
Jourtillägg
Beredskapstillägg
Tidförskjutningstillägg
Föräldrapenningtillägg
Semestertillägg

Tjänsteresetillägg

Bilersättning, skattepliktig

Förrättningstillägg
Övriga tillägg i samband
med resor

Övriga rörliga
arbetstidsberoende

lönetillägg
Flyttningsersättniug
Ersättning för annan resa
än tjänsteresa

6= Tjänstledighet för tjänstgöring på annan
anstälhiing inom staten
7= Tjänstledighet för tjänstgöring på aiman
anstälhiin utanför staten

8= Övrigt (t ex tjänstgöring i totalförsvaret, ledamot
av riksdagen
9= Ej specificerad tjänstledighet
0= Ej tjänstledig
1-100

1-99 Omfattning reducerad med hänsyn till partiella
tjänstledigheter.

Individuell lön reducerad med hänsyn till partiella
tjänstledigheter. Individuell lön är samma begrepp
som det äldre begreppet grundlön, gmndlön
används för närvarande i statistikinsamlingen.
Arbetsområde och grupperingsnivå, tre positioner

Hanteringen och tillämpningen av lokal
komplettering görs på lokal nivå. Central nivå
använder inte denna variabel. Medlemmarna kan
nolla ut denna om de vill.

tim, dag och veckolön, ofta med fördröjd
utbetahiing
Fasta tillägg reducerad med hänsyn till partiella
tjänstledi heter.

Kan benämnas foräldralön i lokalt avtal



k53

k54

k55

k56
k60

oarbtid

farbtid

ftid

sem

tjben

mil

orgnr

k70

k71

k72

k73

rev

Ersättning för läkarvård,
tandvård och

psykologbehandling
Ersättning for
sjukgymnastik
Ersättning för läkemedel

Ersättning för sjukhusvård
Naturaförmåner (bil,
drivmedel, lunch,
bostadsförmån etc.)
Överenskommen arbetstid

Faktiskt arbetad tid

Förtroendearbetstid

Semester

Tj änstebenämning

Militär/civil

Organisationsnummer
Lönetillägg, avstå
semesterdagar
Löneavdrag, extra
semesterdagar
Löneavdrag, extra
pensionsavsättning

Pensionsavsättnmg, avstå
semesterdagar

genomfort lönerevision
sedan september året före

Sjukgymnastik används här synonymt med
fysioterapi.

Överenskommen arbetstid per vecka, redovisas i
timmar, sista siffi-an är en decimal, tex. 800 är 80,0

Faktiskt arbetad tid under månaden, redovisas i
timmar, sista siffran är en decimal, tex. 800 är 80,0

0= övriga arbetstagare
1= Arbetstagare som har fortroendearbetstid enl.
Villkorsavtal-T, granskas ej i insamlingsmodellen

samlas in specifikt for Medlingsinstitutets räkning
samlas m specifikt for Medlmgsinstitutets räkning

0= ej genomfört revision sedan september året före
1= genomfört revision sedan september året före

Bilaga 2: Individdata avseende OFR/S, P,0, uppdaterad 2022-09-16

Variabelnamn

pop

sekel

pnr

kon

ålder

anstmy

Variabel

Population

Sekel

Personnummer

Kön

Ålder

Anställningsår vid
myndigheten

Beskrivning
1= Obligatoriska medlemmar

2= Frivilliga medlemmar

4= Service kontrakt

5= Nordiska institutioner

Sekelangivelse

1= man

2= kvinna

0-99, ålder som uppnås aktuellt år



mynd

rednr

sektor

Myndighetskod

Redovisningsnummer
Sektor

kom

lan

reg

Koinmunkod

Länskod

Region

avt Avtal

anstnr

anstform

Anställningsnummer
Anställningsform

En nyckel mellan mynd och klartext vilken
myndighet det är bifogas vid dataleveransen firån
AGV till ATO.

l = Består av COFOG-gmppema Allmän
förvaltning, Försvar samt Samhällsskydd och
rättski nmg.

2= Består av COFOG-gruppema Näringslivsfrågor,
Miljöskydd samt Bostadsförsörjning och
samhällsutveckling.
3= Består av COFOG-gruppema Hälso- och
sjukvård, Kultir, Utbildning och Socialt skydd.

4= Bildas av de medlemmar som finns inom
Universitets- och högskolesektorn.

5= Bildas utifrån att Arbetsgivarverkets instruktion
ger de största medlemmarna extra tyngd i
Arbetsgivarkollegiet. Av dessa medlemmar ingår
cirka hälften i Universitets- och högskolesektorn
som bildar sektor 4. Sektor 5 består av de

kvarvarande största medlemmarna. I denna sektor

ingår också Kustbevakningen och
Åkla arm- di heten.

A = Stockholm (lan 01)
S = Södra Sverige (06-13)

M = Mellersta Sverige (3-5, 14-19)
N = Norra Sverige ( 20-25)
8, 9 = utomlands, ospec
1= Villkorsavtalen

3= URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för
anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands

4= UVA Avtal om utlandstjänstgöring
5= Särskilt villkorsavtal för vissa statliga
anstälhiingar (VASA)
6= Avtal om tidsbegränsad anställning som
studentmedarbetare

10= AVA Affarsverksavtal

12= Chefsavtal

13= Anst med regeringsbeslut Avtal om
regeringsbeslut om avlöningsfonnåner m.m. för
vissa högre anstälhiiugar m. fl.
22=Avtal rörande anstälhiingsformema för
kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater
och s "öman inom Försvarsmakten

99= Övriga Beteckmng for arbetstagare som ej
omfattas av något av ovaimämnda avtal

löpnumrering av anstälhiingar per individ
0= Tidsbegränsad anställning, visstid
1= Tillsvidareanstälhiing



lonform

tji

Löneform

Tjänsteledighetsorsak

tomf

omf

lon

Tjänsteledighetsomfattning
Omfattning, reducerad

Individuell lön, reducerad

flon

bestå

aomr

niv

chef

11

sam

yspec

timlön

ft

k20

k21
k22
k23
k24
k25
k26
k27
k28
k29

k30
k31

Fast lön, reducerad

BESTA-kod
Arbetsområde

Gmpperingsnivå

Chefsbefattning

Lokal komplettering

Samrådskod

Yrkesspecificering
Timlön

Fasta tillägg, reducerad

Mertidstillägg
Overtidstillägg, eiikel
Overtidstillägg, kval

Obekvämtidstillägg

Jourtillägg

Beredskapstillägg
Tidförskjutningstillägg
Föräldrapenningtillägg
Semestertillägg
TjänsteresetiUägg
Bilersättning, skattepliktig

Förrättningstillägg

1= Månadslön

2= Timlön m. m.

1= Föräldraledighet

2= Studier

3= Sjukdom/olycksfalVarbetsskada

4= Sjuk-, aktivitetsersättning
5= Delpension

6= Tjänstledighet för tjänstgöring på annan
anstälhiin mom staten

7= Tjänstledighet för tjänstgöring på annan
anställning utanför staten
8= Övrigt (t ex tjänstgöring i totalförsvaret, ledamot
avriksda en

9= Ej specificerad tjänstledighet
0= Ej tjänstledig
1-100

1-99 Omfattning reducerad med hänsyn till partiella
tjänstledigheter.

Individuell lön reducerad med hänsyn till partiella
tjänstledigheter. Individuell lön är samma begrepp
som det äldre begreppet grundlön, grundlön
används för närvarande i statistikinsamlingen.
individuell lön + fasta tillägg, reducerade

Arbetsområde och gmpperingsnivå, tre positioner

Hanteringen och tillämpningen av lokal
komplettering görs på lokal nivå. Cenfa-al nivå
använder inte denna variabel. Medlemmarna kan

nolla ut denna om de vill.

tim, dag och veckolön, ofta med fördröjd
utbetalning
Fasta tiUägg reducerad med hänsyn till partiella
t"änstledi eter.

Kan benämnas föräldralön i lokalt avtal



k32

k40

k50
k52

k53

k54

k55
k56
k60

oarbtid

farbtid

ftid

sem

tjben
mil

ny 12

orgnr

cofog

cofoggrp

Övriga tillägg i samband
med resor

Övriga rörliga
arbetstidsberoende

lönetillägg
Flyttningsersättning
Ersättning for annan resa
än tjänsteresa

Ersättning för läkarvård,
tandvård och

sykologbehandling
Ersättning för
s'uk astik

Ersättning för läkemedel

Ersättning för sjukhusvård
Naturaförmåner (bil,
drivmedel, lunch,
bostadsförmån etc.

Överenskommen arbetstid

Faktiskt arbetad tid

Förtroendearbetstid

Semester

Tjänstebenämning

Militär/civil

Identiska individer,
jämförelse mot tolv
månader tidigare

Organisationsnummer

Kod för klassificering av
offentlig verksamhet

Kod för klassificering av
offentlig verksamhet,
aggregerad

Sjukgymnastik används här synonymt med
siotera i.

kvar6 Identiska individer,
jämförelse mot sex
månader tidigare

Överenskommen arbetstid per vecka, redovisas i
timmar, sista siffran är en decimal, tex. 800 är 80,0

Faktiskt arbetad tid under månaden, redovisas i
timmar, sista siffran är en decimal, tex. 800 är 80,0

0= övriga arbetstagare
1= Arbetstagare som har förtroendearbetstid enl.
Villkorsavtal-T, granskas ej i insamlingsmodellen

samlas m specifiikt for Medlingsmstitutets räkning
samlas in specifikt för Medlingsinstitutets räkning
1= identisk individ på samma myndighet,
lonfonn=l ochomf>39%

2= identisk individ i statistiken, bytt arbetsgivare,
lonform=l ochomf>39%

3= ny i statistikgmppen lonform=l och omf> 39%

fyrsiffng kod, se cofogbetectaimg, SCB

01= Alhnän offentlig förvaltning
02= Försvar

03=Samhällsskydd och rättsskipning
04x= Näringslivsfi-ågor, miljöskydd samt
bostadsförsörjning och samhällsutveckling

08= Fritidsverksamhet, hiltur och religion
09= Utbildning

10x= Socialt skydd mklusive hälsa- och sjukvård
0= fanns inte i statistiken, ny6=3 + omf< 40% +
timavlönade

1= ny6=l + ny6=2



mynd6

anstfonn6

lonfonnö

omf6

lon6

flon6

besta6

aonu-6

niv6

chef6

116

sam6

yspec6

kvarl2

myndl2

anstforml2

lonforml2

omn2

lonl2

flonl2

bestal2

aonu-12

nivl2

Myndighet sex månader
tidigare

Anställningsform sex
månader tidigare

Lönefonn sex månader

tidigare

Omfattning, reducerad, sex
månader tidi are

Individuell lön, reducerad,
sex månader tidigare
Fastlön, reducerad, sex
månader tidi are
BESTA-kod sex månader
tidigare
Arbetsområde sex månader

tidigare
Grupperingsnivå sex
månader tidigare
Chefsbefattning sex
månader tidigare
Lokal komplettering sex
månader tidigare

Samrådskod sex månader

tidigare
Yrkesspecificering sex
månader tidigare
Identiska individer,
jämförelse mot tolv
månader tidigare

Myndighet tolv månader
tidigare

Anställningsfonn tolv
månader tidigare

Löneform tolv månader

tidigare

Omfattning, reducerad, tolv
månader tidigare
Individuell lön, reducerad,
tolv månader tidi are

Fastlön, reducerad, tolv
månader tidigare
BESTA-kod tolv månader

tidigare
Arbetsområde tolv månader

tidigare
Grupperingsnivå tolv
månader tidi are

En nyckel mellan mynd och klartext vilken
myndighet det är bifogas vid dataleveransen från
AGV till ATO.
0= Tidsbegränsad anstälhiing
1= Tillsvidareanstälhiing
1= Månadslön

2= Timlön m. m.

Arbetsområde och gmpperingsnivå sex månader
tidigare

Hanteringen och tillämpningen av lokal
komplettering görs på lokal nivå. Central nivå
använder inte denna variabel. Medlemmarna kan

nolla ut denna om de vill.

0= fanns inte i statistiken, nyl2=3 + omf< 40% +
timavlönade

1= nyl2=l + nyl2=2
En nyckel mellan mynd och klartext vilken
myndighet det är bifogas vid dataleveransen fi-ån
AGV till ATO.
0= Tidsbegränsad anstälhung
1= Tillsvidareanställning
1= Månadslön

2= Tunlön m. m.

Arbetsområde och grupperingsnivå



chefl2

1112

sam 12

yspecl2

k70

k71

k72

k73

revtid2

rev

ssykkod

OFR FÖ

Chefsbefattning tolv
månader tidigare
Lokal komplettering tolv
månader tidigare

Samrådskod tolv månader

tidi are

Yrkesspecificermg tolv
månader tidigare

Lönetillägg, avstå
semesterdagar
Löneavdrag, extra
semesterda ar

Löneavdrag, extra
pensionsavsättmng

Pensionsavsättning, avstå
semesterdagar

Revisionsperiod som
fångar in alla revisioner
sedan senast insamlade

revisionstidpunkt.
genomfort lönerevision
sedan september året före

yrkeskod

Fackförbund

Hanteringen och tillämpningen av lokal
komplettering görs på lokal nivå. Central nivå
använder inte denna variabel. Medlemmarna kan

nolla ut denna om de vill.

Senast insamlade revisionstidpunkt —> nästa
revisionstidpunkt. Dvs, det senast insamlade tom-
värdet blir det nya from-värdet.

0= ej genomfört revision sedan september året före
1= genomfort revision sedan september året före
kod enligt ssyk, svensk standard för
yrkesklassificering

Bilaga 3: Avidentifierade individdata avseende hela populationen
för det statliga avtalsområdet, uppdaterad 2022-09-16

Variabelnamn

pop

sektor

Variabel

Population

Sektor

Beskrivning
1= Obligatoriska medlemmar

2= Frivilliga medlemmar

4= Service kontrakt

5= Nordiska institutioner

l = Består av COFOG-gruppema Alhnän förvaltning,
Försvar samt Samhällsskydd och rättskipning.

2= Består av COFOG-gruppema Näringslivsfrågor,
Miljöskydd samt Bostadsförsörjning och
samhällsutveckling.
3= Består av COFOG-gmppema Hälso- och sjukvård,
Kultur, Utbildning och Socialt skydd.

4= Bildas av de medlemmar som finns inom

Universitets- och högskolesektorn.



mynd

bestå

aomr

mv

chef

11

sam

yspec

avt

Myndighetskod

BESTA-kod
Arbetsområde

Grupperingsnivå

Chefsbefattning
Lokal komplettering

Samrådskod

Yrkesspecificering
Avtal

reg Region

5= Bildas utifrån att Arbetsgivarverkets instruktion ger
de största medlemmarna extra tyngd i
Arbetsgivarkollegiet. Av dessa medlemmar ingår cirka
hälflten i Universitets- och högskolesektorn som bildar
sektor 4. Sektor 5 består av de kvarvarande

medlemmarna. I denna sektor ingår också
Kustbevaknmgen och Åklagann di heten.
En nyckel mellan mynd och klartext vilken myndighet
det är bifo as vid dataleveransen från AGV till ATO.

Arbetsområde och gmpperingsnivå, tre positioner

Hanteringen och tillämpningen av lokal komplettering
görs på lokal nivå. Central nivå använder inte denna
variabel. Medlemmarna kan nolla ut denna om de vill.

1= Villkorsavtalen

3= URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer for
anstälhiingsvillkor vid tjänstgöring utomlands

4= UVA Avtal om utlandstjänstgöring

5= Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anstälhiingar
CVASA)
6= Avtal om tidsbegränsad anställning som
studaitmedarbetare

10= AVA Afifärsverksavtal

12= Chefsavtal

13= Anställd med regeringsbeslut Avtal om
regeringsbeslut om avlöningsfonnåner m.m. för vissa
hö eanstälhiin arm. fl.

22=Avtal rörande anställningsformema for kontinuerligt
tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän inom
Försvarsmakten

99= Övriga Beteckning for arbetstagare som ej omfattas
av något av ovannämnda avtal

A = Stockholm (lan O l)

S = Södra Sverige (06-13)
M = Mellersta Sverige (3-5, 14-19)
N = Norra Sverige ( 20-25)

8, 9 = utomlands, ospec
lan

kom

ålder

kon

amf

anstmy

Länskod

Kommunkod

Ålder
Kön

Omfattning,
reducerad

Anstälhiingsår vid
myndigheten

0-99, ålder som uppnås aktuellt år

1= man

2= kvinna

1-99 Omfattnmg reducerad med hänsyn till partiella
t'änstledigheter.
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anstfonn

lonfonn

lon

flon

timlön

ft

k20
k21

k22
k23
k24

k25
k26

k27

k28
k29
k30

k31
k32

k40

k50
k52

k53

k54

k55

k56

k60

sem

Anställningsfonn

Löneform

Individuell lön,
reducerad

Fast lön, reducerad

Timlön

Fasta tillägg,
reducerad

Mertidstillägg
Overtidstillägg,
enkel

Overtidstillägg, kval
Obekvämtidstillägg
Jourtillägg
Beredskapstillägg

Tidforskjutningstillä

gg
Föräldrapenningtillä
gg
Semestertillägg
Tj änsteresetillägg
Bilersättning,
skattepliktig
Förrättningstillägg
Övriga tillägg i
samband med resor

Övriga rörliga
arbetstidsberoende

lönetillä

Flyttningsersättning
Ersättning för annan
resa än tjänsteresa

Ersättning för
läkarvård, tandvård
och

s kologbehandling
Ersättning for
sjukgymnastik
Ersättning för
läkemedel

Ersättning för
s"ukhusvård

Naturaförmåner

(bil, drivmedel,
lunch,
bostadsfonnån etc.)
Semester

l = Tillsvidareanställning
O = Anställning för viss tid/visst arbete

l = Månadslön

2= Timlön m.m.

Individuell lön reducerad med hänsyn till partiella
tjänstledigheter. Individuell lön är samma begrepp som
det äldre begreppet gnmdlön, grundlön används for
närvarande i statistikmsamlingen.
individuell lön + fasta tillägg, reducerade

tim, dag och veckolön, ofta med fördröjd utbetalning
Fasta tillägg reducerad med hänsyn till partiella
tjänstledigheter.

Kan benämnas föräldralön i lokalt avtal

Sjukgymnastik används här synonymt med fysioterapi.
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tj ben

nyl2

ofr

cofog

cofoggrp

Tj änstebenämning
Identiska individer,
jämförelse mot tolv
månader tidigare

OFR

Kod för
klassificering av
offentlig
verksamhet

Kod för
klassificering av
offentlig
verksamhet,
aggregerad

kvar6

mynd6

besta6

aomr6

niv6

chef6

116

sam6

yspec6

omf6

lon6

flon6

Identiska individer i
statistiken,
jämförelse mot sex
månader tidi are

Myndighet sex
månader tidigare
BESTA-kod sex

månader tidigare
Arbetsområde sex

månader tidigare

Gmpperingsnivå
sex månader

tidigare
Chefsbefattning sex
månader tidigare

Lokal komplettering
sex månader

tidigare
Samrådskod sex

månader tidigare
Yrkesspecificering
sex månader

tidi are

Omfattning,
reducerad, sex
månader tidigare
Individuell lön,
reducerad, sex
månader tidigare
Fast lön, reducerad,
sex månader

tidigare

samlas m specifikt för Medlingsinstitutets räkning
1= identisk individ på samma myndighet

2= identisk mdivid i statistiken, bytt arbetsgivare
3= ny i statistikgruppen lonfonn=l och amf > 39%
1=OFR

0= inte OFR

fyrsiffiig kod, se cofogbeteckning, SCB

01= Alhnän offentlig förvaltning
02= Försvar

03=SaDihällsskydd och rättsskipning
04x= Näringslivsfrågor, miljöskydd samt
bostadsförsörjning och samhällsutvecklmg

08= Fritidsverksamhet, kultur och religion
09= Utbildning

10x= Socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård
0= fanns inte i statistiken, ny6=3 + omf< 40% +
timavlönade

1= ny6=l + ny6=2

En nyckel mellan mynd och klartext vilken myndighet
det är bifogas vid dataleveransen från AGV till ATO.
Arbetsområde och gmpperingsnivå sex månader
tidigare

Hanteringen och tillämpningen av lokal komplettering
görs på lokal nivå. Central nivå använder inte denna
variabel. Medlemmarna kan nolla ut denna om de vill.
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kvarl2

myndl2

bestal 2

aomrl2

nivl2

chefl2

1112

saml2

yspecl2

omfl2

lonl2

flonl2

tji

Identiska individer,
jämförelse mot tolv
månader tidigare

Myndighet tolv
månader tidigare
BESTA-kod tolv
månader tidigare
Arbetsområde tolv

månader tidigare

Gmpperingsnivå
tolv månader

tidigare
Chefsbefattning tolv
månader tidigare

Lokal komplettering
tolv månader

tidigare
Samrådskod tolv

månader tidi are

Yrkesspecificering
tolv månader

tidip.are

Omfattning,
reducerad, tolv
månader tidigare
Individuell lön,
reducerad, tolv
månader tidigare
Fastlön, reducerad,
tolv månader

tidigare
Tjänstledighetsorsa
k

ssykkod
k70

k71

Tj änstledighetsomfa
ttnin

yrkeskod
Lönetillägg, avstå
semesterda ar

Löneavdrag, extra
semesterda ar

0= fanns mte i statistiken, nyl2=3 + omf< 40% +
timavlönade

1= nyl2=l + nyl2=2
En nyckel mellan mynd och klartext viUcen myndighet
det är bifogas vid dataleveransen från AGV till ATO.
Arbetsområde och grupperingsnivå tolv månader
tidigare

Hanteringen och tillämpningen av lokal komplettering
görs på lokal nivå. Central nivå använder inte denna
variabel. Medlemmarna kan nolla ut denna om de vill.

1= Föräldraledighet
2= Studier

3= Sjukdom/olycksfalVarbetsskada

4= Sjuk-, aktivitetsersättning
5= Delpension

6= Tjänstledighet för tjänstgöring på annan anställning
mom staten

7= Tjänstledighet för tjänstgöring på annan anställning
utanför staten

8= Övrigt (t ex tjänstgöring i totalförsvaret, ledamot av
riksdagen)
9= Ej specificerad tjänstledighet

0= Ej tjänstledig

1-100

kod enligt ssyk, svensk standard för yrkesklassificering
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k72

k73

Löneavdrag, extra
pensionsavsättmng

Pensionsavsättning,
avstå semesterdagar


