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Löne- och personalstatistik för kommuner, lands-
ting och regioner 2005 
Anvisningar och postbeskrivning för löne- och personalstatistiken för kommuner, 
landsting och regioner den 1 november 2005 sänds nu ut till berörda kontaktper-
soner. Anvisningarna sänds ut separat på sedvanligt sätt.  

Denna statistik utgör underlag för Sveriges Kommuner och Landstings partsge-
mensamma lönestatistik (se Cirkulär 2005:5 Lönejämförelser och löneutveckling i 
kommuner och landsting). Innehållet regleras i statistikavtal mellan parterna. Sta-
tistiken är vidare central som underlag för förbundets intressebevakning av sek-
torn. De delar som specifikt avser sysselsättning är inte reglerat i statistikavtalet. 

Statistiken utgör också underlag för den officiella strukturlönestatistiken. Med-
lingsinstitutet är ansvarig myndighet och Statistiska Centralbyrån (SCB) produ-
cent. Därutöver används novemberstatistiken för redovisning av den officiella 
företagsbaserade sysselsättningsstatistiken samt för sysselsättningsanalyser. 

Personalorganisationerna får tillgång till individuppgifter för egna medlemmar. 

SCB får ett upprättat beståndsband och producerar utifrån detta egen statistik som 
redovisas i den officiella arbetsmarknadsstatistiken. 

Genom personuppgiftslagen (PUL) har Sveriges Kommuner och Landsting ansvar 
för att samtliga anställda informeras om att löneuppgifter m.m. för november må-
nad kommer att ingå i den årliga novemberstatistiken. 

Hur den enskilde medlemmen som lämnar uppgifter till Sveriges Kommuner och 
Landsting ska hantera detta har informerats om i särskild ordning. Information 
återfinns också på vår webbplats www.skl.se 

Observera att endast de medlemmar i Pacta som är berörda kommer att få an-
visningar. 

http://www.skl.se/
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Kontaktpersoner är: 

För statistikavtal 
Kerstin Blomqvist, tel 08-452 74 66, e-post Kerstin.Blomqvist@skl.se 

För anvisningarna 
Kommuner: Annica Isacsson, tel 08-452 78 92, e-post Annica.Isacsson@skl.se 
Landsting och regioner: Siv-Marie Lindquist, tel 08-452 74 74, 
e-post Siv-Marie.Lindquist@skl.se 
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