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94-06-28 Underbilaga till 
 bilaga 3 till 
 statistiköverens-
 kommelsen 
 
01 VÅRD OCH OMSORG 
 
 01 HANDLÄGGARE 
  
  01 Barnomsorgsinspektör/barnomsorgsassistent 
    Arbetstagare som svarar för utveckling, planering och sam-
    ordning av insatser inom barnomsorgen i kommunen eller del 
    därav. 
 
  02 Hemtjänstinspektör/Hemtjänstassistent 
    Arbetstagare som svarar för utveckling, planering och sam- 
    ordning av insatser för äldre och handikappade i kommunen 
    eller del därav. 
 
  03 Socialsekreterare 
    Arbetstagare som handlägger arbetsuppgifter av högre teoretisk 
    socialadministrativ natur. 
 
  04 Kurator/Flyktinghandläggare 
    Arbetstagare som handlägger arbetsuppgifter av högre teoretisk 
    psykosocial och socialadministrativ natur. 
 
  05 Socialinspektör/ 1:e Socialsekreterare/Invandrarkonsu-
    lent/Flyktingsamordnare 
    Arbetstagare som svarar för utveckling, planering och samord-
    ning av insatser inom verksamhetsområdet. 
 
  06 Konsumentsekreterare 
    Arbetstagare som svarar för kommunens konsumentupplys- 
    ning. 
 
  99 Annan handläggare inom vård och omsorg. 
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 02 SPECIALISTER 
 
  01 Arbetsterapeut  
    Arbetstagare som svarar för och eller utför arbetsterapeutiska 
    åtgärder av högre teoretisk natur. 
 
  02 Psykolog  
    Arbetstagare som svarar för och eller handlägger psykologiska 
    arbetsuppgifter av högre teoretisk natur. 
 
  03 Sjukgymnast   
    Arbetstagare som svarar för och eller handlägger sjukgymnas-
    tiska arbetsuppgifter av högre teoretisk natur. 
 
  04 Skolsköterska 
 
  05 Företagssköterska/Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
    (MAS) 
 
  06 Distriktssjuksköterska  
 
  07 Sjuksköterska/barnmorska 
 
  08 Läkare 

Arbetstagare som svarar för och eller handlägger medicinska 
arbetsuppgifter av högre teoretisk natur 

 
  99 Annan specialist inom vård och omsorg. 
 
 
 03 FÖRESTÅNDARE/ARBETSLEDARE  
 
  01 Äldreomsorg 
    Arbetstagare som inom del av kommunen, förutom arbetsled-
    ning, svarar för äldre- och handikappverksamhet. 
 
  02 Barnomsorg 
   Arbetstagare som inom del av kommunen, förutom arbetsled-
   ning, svarar för barnomsorgsverksamhet. 
 
  03 Omsorgen 
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    Arbetstagare som inom del av kommunen, förutom arbetsled-
    ning, svarar för omsorgsverksamhet. 
 
  04 Hälso- och sjukvård 
 
  99 Annan föreståndare inom vård och omsorg. 
 
 
 04 VÅRD- OCH OMSORGSPERSONAL 
 
  01 Förskollärare 
 
  02 Fritidspedagog 
 
  03 Hemspråkstränare 
 
  04 Hemvårdare  
 
  05 Vårdare 
 
  06 Skötare 
 
  07 Barnskötare 
 
  08 Arbetsterapibiträde 
 
  09 Fotvårdsspecialist 
 
  10 Vårdbiträde 
 
  11 Sjukvårds-/Laboratoriebiträde 
 
  12 Undersköterska 
 
  13 Dagbarnvårdare 
 
  14 Behandlingsassistent/ Hemterapeut 
 
  15 Personlig assistent 
 
  99 Annan vård och omsorgspersonal. 
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02 BILDNING/ FRITID 
 
 01 FÖRESTÅNDARE / ARBETSLEDARE  
 
  01 Musikledare 
   Arbetstagare som, förutom arbetsledning, svarar för kulturell 
   ungdomsverksamhet inom musik- och eller dansskola. 
 
  02 Föreståndare inom fritidsverksamhet 
 
  03 Skolledare  
   Arbetstagare som ,förutom arbetsledning, svarar för verksam-
   heten vid en eller flera skolenheter. 
 
  04 Fritids-/Turistkonsulent/Fritids-/Turistintendent 

Arbetstagare som ,förutom arbetsledning, svarar för del av 
kommunens fritids- och eller turistverksamhet. 

 
  05 1:e bibliotekarie 
   Arbetstagare som, förutom arbetsledning, svarar för arbetsupp-
   gifter av högre teoretisk natur inom biblioteksverksamhet. 
 
  99  Annan arbetsledare inom bildning/fritid. 
 
 
 02 HANDLÄGGARE 
 
  01 Bibliotekarie  
   Arbetstagare som handlägger arbetsuppgifter av högre teoretisk 
   natur inom biblioteksverksamhet. 
 
  02 Kultursekreterare 
   Arbetstagare som svarar för/handlägger allmänkulturella ar-
   betsuppgifter. 
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  03 Antikvarie 
   Arbetstagare som handlägger arbetsuppgifter av högre teoretisk 
   natur inom sitt verksamhetsområde. 
 
  99 Annan handläggare inom bildning/fritid. 
 
 
 03 FRITIDSPERSONAL 
 
  01 Fritidsledare 
 
  02 Fritids-/ Turistassistent 
   Arbetstagare som utför arbetsuppgifter inom fritids- /turist-
   verksamhet. 
 
  03 Bad- och Idrottshallsarbetare 
 
  99 Annan fritidspersonal. 
 
 
 04 KULTURPERSONAL 
 
  01 Biblioteksassistent/ Filialföreståndare 
 
  02 Musik-/ Danslärare 
   Arbetstagare som undervisar i musikskola eller annan kulturell 
   verksamhet för ungdom. 
 
  03 Kulturassistent 
 Arbetstagare som biträder med allmänkulturella arbetsuppgif-
 ter. 
 
 99 Annan kulturpersonal. 
 
 
 05 LÄRARE 
   
  Allmän definition: 
  Arbetstagare vars huvuduppgift är undervisning enligt de av riks-
  dagen fastställda läroplanerna 
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  01 Högskolelärare/FOU 
   Arbetstagare som undervisar och eller forskar vid högskola. 
 
  02 Gymnasielärare  
   Arbetstagare som har reguljära läraruppgifter i teoretiska äm-
   nen vid gymnasieskola /vuxenutbildning. 
 
  03 Gymnasielärare 
   Arbetstagare med civilingenjörsutbildning som har reguljära 
   läraruppgifter i teoretiska ämnen vid gymnasieskola /vuxenut-
   bildning. 
 
  04 Lektor 
   Arbetstagare som förutom läraruppgifter utvecklar skolans  
   forskningsanknytning inom sitt kompetensområde. 
 
  05 Yrkeslärare 
   Arbetstagare som har reguljära  läraruppgifter i yrkesämnen 
   vid gymnasieskola/vuxenutbildning. 
 
  06 Lärare i bild/ musik/ idrott 
   Arbetstagare som har reguljära läraruppgifter i ett eller flera av 
   ämnena bild, idrott och musik. 
 
  07 Grundskolelärare 1-7 
   Arbetstagare som har reguljära läraruppgifter vid grundskola 
   årskurs 1-7. 
 
  08 Grundskolelärare 4-9 
   Arbetstagare som har reguljära läraruppgifter vid grundskola 
   årskurs 4-9. 
 
  09 Lärare i slöjd/hemkunskap/barnkunskap/maskinskriv-
   ning 
   Arbetstagare som har reguljära läraruppgifter i ett eller flera av 
   ämnena slöjd, hemkunskap, barnkunskap och maskinskrivning. 
 
  10 Särskole-/ Speciallärare 

Arbetstagare som har reguljära läraruppgifter i 
specialklass/särskola. 
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  11 Hemspråkslärare 
   Arbetstagare som har reguljära läraruppgifter i hemspråk. 
 
  12 SFI-lärare 
   Arbetstagare som har läraruppgifter för vuxna invandrare. 
 
  99 Annan lärarpersonal. 
 
 
 06 SKOLPERSONAL 
 
  01 Elevassistent 
 
  02 Ungdoms-/Syo-konsulent/SSA-sekreterare 
   Arbetstagare som svarar för studie- och yrkesorientering, sam-
   verkan mellan skola och arbetsliv och eller kommunala arbets-
   marknadsåtgärder för ungdom. 
 
  99 Annan skolpersonal. 
 
 

03 TEKNIK 
 

 01 HANDLÄGGARE 
 
  01 Städinspektör 
 
  02 Miljö- och Hälsoskyddsinspektör  
   Arbetstagare som handlägger arbetsuppgifter av högre teoretisk 
   teknisk natur inom sitt verksamhetsområde. 
 
  03 Byggnadsinspektör  
   Arbetstagare som handlägger arbetsuppgifter i enlighet med 
   Boverkets förordning. 
 
  04 Fastighetsingenjör 
 
  05 Gatuingenjör 
 
  06 Byggnadsingenjör 
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  07 Brandingenjör 
   Arbetstagare som handlägger brandtekniska arbetsuppgifter. 
 
  08 Arkitekt 
   Arbetstagare som svarar för utrednings-, planerings- och pro-
   jekteringsarbete av högre teoretisk teknisk natur. 
 
  09 Byråingenjör 
   Arbetstagare som handlägger arbetsuppgifter av högre teoretisk 
   teknisk natur inom sitt verksamhetsområde. 
 
  10 Ekonomiföreståndare / Dietist/ Internatföreståndare 
   Arbetstagare som svarar för kommunens kostverksamhet eller 
   del därav. 
 
  11 Mätningsingenjör 
   Arbetstagare som handlägger arbetsuppgifter av högre mät- 
   ningsteknisk natur. 
 
  12 Ingenjör 

Arbetstagare som handlägger teoretiskt tekniska 
arbetsuppgifter inom sitt verksamhetsområde. 

 
  99 Annan teknisk handläggare. 
 
 
 02 ARBETSLEDARE 
 
  01 Brandmästare 
 
  02 Brandinspektör 
   Arbetstagare som är arbetsledare och eller samordnar brand-
   personalens arbete. 
 
  03 Arbetsledare 
 
  04 Maskinbefäl/Drifttekniker  
 
  05 Städledare 
 



 

 11 

  06 Första kokerska/Kokerska tillika husmor (KTH) 
 
  99 Annan teknisk arbetsledare. 
 
 
 03 EKONOMIPERSONAL 
 
  01 Kokerska  
 
  02 Ekonomi-/ Skolmåltidsbiträde 
 
  99 Annan ekonomipersonal. 
 
 
 04 TEKNISK PERSONAL 
 
  01 Maskinist (värme/ VA/ FANL) 
 
  02 Mätare 
 
  03 Mätningsledare 
 
  04 Kartteknisk personal 
 
  05 Tekniker (trädgårds-, mätnings-, institutions-) 
   Arbetstagare som utför tekniska arbetsuppgifter inom sitt verk-
   samhetsområde. 
 
  06 Instruktionsstädare 
 
  07 Yrkesarbetare/Hantverkare 
 
  08 Förrådsarbetare 
 
  09 Brandförman 
 
  10 Vaktmästare (inkl Bilförare) 
 
  11 Park- och Trädgårdsarbetare (inkl Fastighetsskötare) 
 
  12 Anläggare 
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  13 Förare av tyngre fordon och tyngre maskiner 
 
  14 Renhållningsarbetare 
 
  15 Elmontör 
  16 Brandman 
 
  17 Skorstensfejare  
 
  18 Städare (inkl storstädning) 
 
  19  Trafikövervakare 
 
  99 Annan teknisk personal. 
 
 
04  ADMINISTRATION 
 
Allmän definition: 
Arbetsuppgifter med huvudsaklig inriktning mot styrning och service inom 
kommunorganisationen 
 
 01 CHEF 
 
  01 Planerings-/Organisations-/Utrednings-/Näringslivschef 

 Arbetstagare som ansvarar/svarar för kommunens 
övergripande samhällsadministrativa planering, utveckling och 
organisation. 

 
  02 Skolchef/Chef för barn och utbildning. 
   Arbetstagare som ansvarar för kommunens skolverksamhet, i 
   förekommande fall även för kommunens barnomsorg. 
 
  03 Ekonomichef 
   Arbetstagare som ansvarar/ svarar för för kommunens centrala 
   ekonomiska verksamhet. 
 
  04 Socialchef/Chef för omvårdnad  

Arbetstagare som ansvarar för kommunens samlade socialtjänst 
eller i förekommande fall del därav. 
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  05 Fritids-/Turistchef/ Fritids-/Turistintendent 

Arbetstagare som ansvarar/svarar för kommunens samlade 
fritids- och/eller turistverksamhet. 

 
  06 Distrikts-/Kommundelschef 
   Arbetstagare som ansvarar/svarar för integrerad verksamhet 
   inom distrikt/kommundel. 
 
  07 Bitr förvaltningschef, Avdelnings-/Kontors-  
   Områdeschef / Byråinspektör 
   Arbetstagare som under förvaltningschef svarar för samord-
   ningsuppgifter av bl.a. administrativ- ekonomisk- planerings- 
   och utvecklingsnatur. 
 
  08 Personalchef 
   Arbetstagare som ansvarar/svarar för kommunens personal-
   politik och personaladministration 
 
  09 Kommun-/Stadsdirektör/Kanslichef 
   Arbetstagare som i kommunallagens mening är kommunens 
   ledande tjänsteman. 
 
  10 Kultur- / Biblioteks-/ Museichef/ Länsbibliotekarie  
   Arbetstagare som ansvarar/svarar för kommunens samlade  
   biblioteks-/kulturverksamhet. 
 
  11 Miljö- och Hälsoskyddschef 
   Arbetstagare som ansvarar/svarar för kommunens samlade  
   miljö- och hälsoskyddsverksamhet. 
 
  12 Teknisk chef / Teknisk direktör 
 
  13 Teknisk chef / Teknisk direktör 

Arbetstagare med högre teoretisk teknisk utbildning som ansva-
rar svarar för kommunens samlade tekniska verksamhet eller 
del  därav. 

 
  14 Räddnings-/Brandchef  
   Arbetstagare som ansvarar/svarar för kommunens räddnings-
   tjänst. 
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  99 Annan administrativ chef.  
 
 
 02 HANDLÄGGARE 
   
  01 Informationssekreterare 
   Arbetstagare som svarar för kommunens informationsverksam-
   het. 
 
  02 Planerings-/Utrednings-/ Organisations-/Näringslivs-/
   Skolsekreterare  
   Arbetstagare som handlägger administrativt utrednings- och 
   planeringsarbete. 
 
  03 Kommun-/Kanslisekreterare 
   Arbetstagare som är sekreterare i fullmäktige och nämnd eller 
   styrelse samt i kommittéer och utredningar. 
 
  04 Personal- och Förhandlingssekreterare/Personalman/-
    Personalkonsulent 
   Arbetstagare som handlägger förhandlings-, personaladmini-
   strativa och eller personalsociala arbetsuppgifter. 
 
  05 Ekonomisekreterare/Ekonom/Kamrer 
   Arbetstagare som handlägger arbetsuppgifter av teoretisk eko-
   nomiadministrativ natur. 
 
  06 Inköpare 
 
  07 Arkivarie 
   Arbetstagare som svarar för kommunens samlade arkivverk-
   samhet. 
 
  08 Kommunjurist 
   Arbetstagare som svarar för och eller handlägger juridiska ar-
   betsuppgifter av högre teoretisk natur. 
 
  99 Annan administrativ handläggare. 
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 03 KONTORSPERSONAL 
 
  01 Assistent(även Informations/Arkiv-/Inköps- ) 
   Arbetstagare som biträder med eller självständigt utför admini-
   strativa arbetsuppgifter. 
 
  02 Assistent (soc) 
 
  03 Skolassistent 
   Arbetstagare som biträder med eller självständigt utför skolad-
   ministrativa arbetsuppgifter. 
 
  04 Personalassistent 
 
  05 Löneassistent 
 
  06 Teknisk assistent 
 
  07 Ekonomiassistent 
   Arbetstagare som biträder med eller självständigt utför ekono-
   miadministrativa arbetsuppgifter. 
 
   08 Biblioteksassistent 
 
  09 Receptionist/Telefonist 
 
  10 Läkarsekreterare 
 
  11 Kontorsvaktmästare 
 
  99 Annan administrativ kontorspersonal 
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