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https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foretagare/startaochregistrera/organisationsnummer.4.361dc8c15312eff6fd235d1.html
http://www.cfarnrsok.scb.se/
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1
 Arbetsställenummer ska redovisas även för personer som varit tillfälligt anställda eller slutat underåret. Alla personer ska redovisas på 

det arbetsställe där de oftast infinner sig för att påbörja sitt arbete. Detta gäller även om det bara är för att hämta arbetsredskap eller 
liknande. För personer som har slutat eller bytt arbetsställe under året anges det arbetsställe där personen senast arbetade.. 

Organisations-

nummer Löneår Avtalskod Avtalsområde CFAR-nr Kommun

Person-

nummer Namn Yrkeskod

Överens-kommen 

månadslön Förmåner

Överens-

kommen 

veckoarbets-tid

Syssel-

sättningsgrad

Antal avtalade 

semester-

dagar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Ange den juridiska 

personer (bolag, 

föreningar, stiftelser, 

myndigheter och 

andra 

organisationer) 

tioställiga identitets-

beteckning, tio 

siffror med 

bindestreck 

Lön efter årets 

lönerevision, ange 

innevarande år. 

Avses lön erhållen 

enligt föregående 

års lönerevision 

anges föregående 

år.

Arbetsgivar-

alliansens 

avtalskod

Har du valt 

kod 

behöver du 

inte välja 

område.

Arbetsgivar-

alliansens 

avtalsområde

Har du valt område 

behöver du inte 

välja kod.

Tilldelat av 

SCB.

Se anvisning.

Kommunens 

namn

12 siffror med 

bindestreck

Arbetsgivar-

alliansens 

befattningstyp

Se anvisning.

Obs! Ska avse lön för 

det arbete som 

utfördes i september 

månad. Ange i  kronor 

och ören med två 

decimaler.

Deltidslön ska inte 

räknas upp till heltid.

Värdet av 

förmåner

Ange i kronor 

och med två 

decimaler

Ange med två 

decimaler i 

timmar och 

hundradelar t.ex. 

24,75 (”tjugofyra 

och tre kvarts 

timme”).

Deltid ska inte 

räknas upp till 

heltid.

Anges i procent av 

heltid, två 

decimaler

Dagar som den 

anställde har 

rätt till oavsett 

om de är 

betalda eller 

inte. 

Minst 25 dagar 

823567-8956 2017 2801 Idella och idéburna organisationer23456789 Tierp 19711124-1345 Anders Andersson 8157 20 560,00 3 245,00 40,00 100,00 27

456789-9087 2017 3501 Vård och omsorg 45671234 Tomelilla 19690604-1444 Lisa Larsson 6223 56 400,00 0,00 35,00 87,50 30

456789-9087 2017 3501 Vård och omsorg Östhammar 20001121-2334 Bengt Gunnarsdotter 6327 18 975,00 0,00 38,50 100,00 25

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foretagare/startaochregistrera/organisationsnummer.4.361dc8c15312eff6fd235d1.html
http://www.cfarnrsok.scb.se/
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2401 Bransch- och löneavtal Idrott 

2801 Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer 

3103 Bransch- och löneavtal Skola/Utbildning 

3116 Bransch- och löneavtal Folkhögskola 

3401 Bransch- och löneavtal Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 

3501 Bransch- och löneavtal Vård och Omsorg 
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Gemensamma för alla avtal/branscher 

203 Utredningsarbete, utredare, ombudsmän, jurister och generalsekreterare. Leder utvecklings- och projektarbete inom 
varierande verksamhets- och problemområden med väsentlig ekonomisk och/eller principiell räckvidd. Organiserar och 
ansvarar för påverkansarbete. Utvärderar slutrapporter och utformar förslag till utvecklings- och handlingsprogram. 
Utformar förutsättningar och direktiv för arbetets uppläggning, organisation, ekonomi och samordning och/eller 
bedömer juridiska ärenden och beslutar om rättsliga åtgärder och genomför huvudförhandlingar. 

204 Utredningsarbete, utredare, ombudsmän, jurister och generalsekreterare. Leder utvecklings- och projektarbete. 
Utarbetar slutrapporter och beslutsunderlag. Tar vid behov förhandlingsmässiga kontakter och upprättar ibland avtal. 
Företräder arbetsgivaren i fackfrågor vid konferenser o.dyl. och/eller förhandlar och för ibland processer 

205 Utredningsarbete, utredare, ombudsmän, jurister och generalsekreterare. Medverkar vid planering och förberedelser av 
utredningar. Samlar in, bearbetar, sammanställer och analyserar uppgiftsmaterial. Utvärderar resultat, skriver rapporter, 
PM o.dyl. Har ibland förhandlingsmässiga kontakter med myndigheter, institutiner, företag. Förbereder och föredrar 
juridiska ärenden inför förhandlingar, upprättar utkast till avtal, juridiska handlingar etc. Granskar och tolkar avtal och 
bestämmelser. 

206 Utredningsarbete, utredare, ombudsmän, jurister och generalsekreterare. Utarbetar rutiner för insamling och 
bearbetning av utredningsmaterial, lämnar anvisningar. Granskar och bedömer utredningsmaterial samt tar in 
kompletterande uppgifter. Gör beräkningar, kontrollerar detaljresultat, sammanställer tabeller och utkast. Medverkar i 
juridiska utredningsarbeta, iordningställer erforderliga handlingar.  

255 Sekreterararbete. Assistenter och sekreterare. Skriver och redigerar dokument på flera språk. Arrangerar konferenser etc. 
och för protokoll. Medverkar i utredningsarbete. Översätter till och från två främmande språk. 

256 Sekreterararbete. Assistenter och sekreterare. Skriver och redigerar dokument på ett främmande språk. Bevakar och 
följer upp ärenden, skriver minnesanteckningar. Sammanställer utredningsmaterial och arkiverar. Bokar hotell och 
biljetter. 

257 Sekreterararbete. Assistenter och sekreterare. Skriver och redigerar dokument på svenska. Hanterar inkommande post, 
bokar lokaler och sammanträden. 

705 IT-projektledning, systemering, programmering. IT-konstruktörer, systemerare och programmerare. Utarbetar 
kravspecifikationer. Analyserar problem och systemförändringar. Utarbetar programförutsättningar och gör 
systembeskrivningar. Skriver nya program och sköter löpande underhåll. Inför, testar och utvärderar nya program. 

755 Datordrift, IT-teknik. Nätverkssamordnare, operatörer, IT-tekniker, hemsidesadministratörer. Bevakar, underhåller och 
sköter nätverk, servrar etc. (större enheter). Gör felbedömningar och åtgärdar fel. Installerar eller skapar nya program. 
Gör instruktioner och dokumentation. Utbildar användare i olika programfunktioner. Skapar och utvecklar hemsidan. 

756 Datordrift, IT-teknik. Nätverkssamordnare, operatörer, IT-tekniker, hemsidesadministratörer. Bevakar, underhåller och 
sköter nätverk, servrar etc. (mindre enheter). Åtgärdar fel enligt givna instruktioner. Gör felbedömningar och tar kontakt 
med leverantörer. Informerar och undervisar användare. Administrerar hemsidan och tillför viss information. 

757 Datordrift, IT-teknik. Nätverkssamordnare, operatörer, IT-tekniker, hemsidesadministratörer. Registrerar datauppgifter. 
Tar ut listor och rapporter. Åtgärdar enklare fel. 

5504 Information. Informatörer, webmaster, journalister, guider och museiarbetare. Planerar och utformar riktlinjer för 
externa/interna informationsåtgärder. Analyserar och utvärderar resultat samt utarbetar beslutsunderlag, söker och 
bygger upp informationskanaler. Författar artiklar och deltar i den allmänna debatten inom sitt område. Har ofta 
ekonomiskt ansvar för informationsåtgärdernas genomförande. 

5505 Information. Informatörer, webmaster, journalister, guider och museiarbetare. Medverkar vid planering och 
genomförande av såväl muntlig som skriftlig information i frågor av policy och organisationspolitisk karaktär. Har interna 
och externa kontakter med massmedia, näringsliv, organisationer etc. Gör reportage, skaffar manus, väljer bilder, 
utformar layout för kund/facktidning och/eller hemsidan. Planerar och utformar utställningar. 

5506 Information. Informatörer, webmaster, journalister, guider och museiarbetare. Utarbetar notis- och informationsblad. 
Lägger ut information på hemsidan. Bedömer och kontrollerar detaljinnehåll. Guidar på svenska och främmande språk. 
Vårdar föremål och kulturminnen. Deltar i utställningsarbete. 

5605 Biblioteks-, arkiv- och dokumentationsarbete. Bibliotekarier och arkivarier. 

5906 Biblioteks-, arkiv- och dokumentationsarbete. Bibliotekarier och arkivarier. Lämnar upplysningar om böcker och arkivalier. 
Sköter in- och utlåning av litteratur och arkivalier (till och från forskningsbibliotek, institutioner i Sverige och utomlands). 
Köper in böcker och tidskrifter. Ställer samman kataloger, gör hyllplaneringar, ordnar utställningar. 

6015 Barn-, ungdoms- och fritidsverksamhet. Nivå 5 pedagogiskt arbete inom barn- och ungdomsverksamhet. Leder 
huvudsakligen verksamheten, men utför själv en del av arbetet med hjälp av ett fåtal medarbetare. 
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6025 Barn-, ungdoms- och fritidsverksamhet. Nivå 5 pedagogiskt arbete inom barn- och ungdomsverksamhet. Förskollärare. 

6026 Barn-, ungdoms- och fritidsverksamhet. Nivå 6 tillser, bistår och sysselsätter barn och ungdomar. Barnskötare. 

6027 Barn-, ungdoms- och fritidsverksamhet. Nivå 7 ser hjälpbehovet och ger personlig service. Elevassistent, handledare. 

6035 Barn-, ungdoms- och fritidsverksamhet. Nivå 5 pedagogiskt arbete inom barn- och ungdomsverksamhet. 
Fritidspedagoger. 

6036 Barn-, ungdoms- och fritidsverksamhet. Nivå 6 tillser, bistår och sysselsätter barn och ungdomar. Ungdoms- och 
fritidsledare. 

6203 Idrottsverksamhet, utbildning, undervisning. Assitenter, utbildare, tränare, instruktörer och idrottskonsulenter. Har 
motsvarande uppgifter som (6204-6207) på A-landslagsnivå. 

6204 Utbildning, undervisning. Assitenter, lärare, studierektorer och rektorer. Studierektor. Planerar, samordnar och följer 
uppverksamheten. Ger förslag till utbildningspolitiska mål. Medverkar vid framtagning och utprövning av 
läromedelssystem. Föreslår, medverkar vid beslut om verksamhetens inriktning och dimensionering. 

6205 Idrottsverksamhet, utbildning, undervisning. Assitenter, utbildare, tränare, instruktörer och idrottskonsulenter. Kartlägger 
och analyserar marknaden. Gör utvecklingsplaner. Arrangerar turneringar, träningsläger etc. Marknadsför och informerar 
om verksamheten. Skaffar sponsorer och/eller Producerar utbildningsmaterial. Föreläser/utbildar spelare och/eller 
tränare och/eller instruerar/tränar på riksnivå och/eller handhar och administrerar researrangemang över hela världen. 

6206 Utbildning, undervisning. Assitenter, lärare, studierektorer och rektorer. Instruktörer, administratörer. Instruerar hur 
olika manuella och/eller maskinarbeten ska utföras. Skaffar lokaler och hjälpmedel, sköter praktiska arrangemang. 
Rapporeterar och ansöker om bidrag. Sköter inköp och debitering av litteratur/material. 

6207 Idrottsverksamhet, utbildning, undervisning. Assitenter, utbildare, tränare, instruktörer och idrottskonsulenter. Skriver 
och skickar ut kallelser, deltagarlistor, bekräftelser, resultatlistor etc. Tar emot och registrerar anmälningar. Lämnar 
upplysningar i praktiska frågor om tid, plats och kostnader. Granskar och sammanställer tabeller. 

6312 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 2. Övergripande ansvar för all verksamhet hos 
större omsorgsgivare. 

6313 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 3 ledningsansvar för större verksamheter eller 
specialistyrken. Annan med ansvar för ledning, planering, samordning, utveckling och uppföljning. 

6314 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 4 arbetsuppgifter för vilka krävs formell 
kompetens, specialister. Leder verksamhet av sådan omfattning att de olika delområdena vanligvis består av grupper av 
medarbetare. 

6315 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 5 arbetsuppgifter för vilka krävs formell 
kompetens visst ledningsansvar kan ingå. Sjukgymnast, sjuksköterska, dietist, övrig på nivå 5 med särskilt ledningsansvar. 

6323 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 3 ledningsansvar för större verksamheter eller 
specialistyrken. Läkare med ledningsansvar. 

6324 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 4 arbetsuppgifter för vilka krävs formell 
kompetens, specialister. Läkare. 

6325 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 5 arbetsuppgifter för vilka krävs formell 
kompetens visst ledningsansvar kan ingå. 

6326 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 6 arbetsuppgifter av assisterande och biträdande 
karaktär. Fotvårdsspecialist. 

6327 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 7 arbetsuppgifter av assisterande och biträdande 
karaktär. Sjukvårdsbiträde. 

6334 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 4 arbetsuppgifter för vilka krävs formell 
kompetens, specialister. Läkare med specialistkompetens. 

6335 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 5 arbetsuppgifter för vilka krävs formell 
kompetens visst ledningsansvar kan ingå. Sjukgymnast. 

6336 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 6 arbetsuppgifter av assisterande och biträdande 
karaktär. Laboratorie- eller röntgenbiträde. 

6337 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 7 hjälper och tränar vårdbehövande med 
praktiska bestyr. Mottagningsbiträde. 

6345 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 5 arbetsuppgifter för vilka krävs formell 
kompetens visst ledningsansvar kan ingå. Sjuksköterska. 

6346 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 6 arbetsuppgifter av assisterande och biträdande 
karaktär. Undersköterska. 

6355 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 5 arbetsuppgifter för vilka krävs formell 
kompetens visst ledningsansvar kan ingå. Röntgensjuksköterska. 
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6356 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 6 arbetsuppgifter av assisterande och biträdande 
karaktär. Arbetsterapibiträde. 

6365 Biomedicinsk analytiker 

6375 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 5 arbetsuppgifter för vilka krävs formell 
kompetens visst ledningsansvar kan ingå. Dietister. 

6385 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 5 arbetsuppgifter för vilka krävs formell 
kompetens visst ledningsansvar kan ingå. Logoped. 

6395 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 5 arbetsuppgifter för vilka krävs formell 
kompetens visst ledningsansvar kan ingå. Övriga nivå 5. 

6396 Sjuk- och hälsovård. Personal verksam i direkt sjuk- och hälsovård. Nivå 6 arbetsuppgifter av assisterande och biträdande 
karaktär. Övriga nivå 6. 

6412 Omsorgs- och socialt arbete. Personal verksam med omsorg och socialt arbete. Nivå 2. Övergripande ansvar för all 
verksamhet hos större omsorgsgivare. 

6413 Omsorgs- och socialt arbete. Personal verksam med omsorg och socialt arbete. Nivå 3. Ansvar för ledning, planering, 
samordning, utveckling och uppföljning av större verksamhet eller specialistyrken. 

6414 Omsorgs- och socialt arbete. Nivå 4. Arbete som kräver formell specialistkompetens eller har arbetsuppgifter för vilka de 
teoretiska meriterna prövats lämpliga. Leder verksamhet av sådan omfattning att de olika delområdena vanligen består 
av grupper av medarbetare. 

6415 Omsorgs- och socialt arbete. Nivå 5. Arbete som kräver formell kompetens eller har arbetsuppgifter för vilka de teoretiska 
meriterna prövats lämpliga, visst ledningsansvar kan ingå. Leder huvudsakligen verksamhet men utför själv en del av 
arbetet med hjälp av ett fåtal medarbetare. 

6424 Omsorgs- och socialt arbete. Nivå 4. Arbete som kräver formell specialistkompetens eller har arbetsuppgifter för vilka de 
teoretiska meriterna prövats lämpliga. Psykolog. 

6425 Omsorgs- och socialt arbete. Nivå 5. Arbete som kräver formell kompetens eller har arbetsuppgifter för vilka de teoretiska 
meriterna prövats lämpliga, visst ledningsansvar kan ingå. Arbetsterapeut. 

6426 Omsorgs- och socialt arbete. Nivå 6. Utför behandlingsarbete. Behandlingsassistent. 

6427 Omsorgs- och socialt arbete. Nivå 7. Hjälper och tränar vårdbehövande med praktiska bestyr. Personlig assistent. 

6434 Omsorgs- och socialt arbete. Nivå 4. Arbete som kräver formell specialistkompetens eller har arbetsuppgifter för vilka de 
teoretiska meriterna prövats lämpliga. Psykoterapeut. 

6435 Omsorgs- och socialt arbete. Nivå 5. Arbete som kräver formell kompetens eller har arbetsuppgifter för vilka de teoretiska 
meriterna prövats lämpliga, visst ledningsansvar kan ingå. Kurator. 

6436 Omsorgs- och socialt arbete. Nivå 6. Utför behandlingsarbete. Vårdare. 

6437 Omsorgs- och socialt arbete. Nivå 7. Hjälper och tränar vårdbehövande med praktiska bestyr. Fältarbetare. 

6445 Omsorgs- och socialt arbete. Nivå 5. Arbete som kräver formell kompetens eller har arbetsuppgifter för vilka de teoretiska 
meriterna prövats lämpliga, visst ledningsansvar kan ingå. Rådgivare (familj, studier etc.) 

6455 Omsorgs- och socialt arbete. Nivå 5. Arbete som kräver formell kompetens eller har arbetsuppgifter för vilka de teoretiska 
meriterna prövats lämpliga, visst ledningsansvar kan ingå. Socialpedagoger, behandlings, -assistent, -terapeut 

6495 Omsorgs- och socialt arbete. Nivå 5. Arbete som kräver formell kompetens eller har arbetsuppgifter för vilka de teoretiska 
meriterna prövats lämpliga, visst ledningsansvar kan ingå. Övriga nivå 5. 

6496 Omsorgs- och socialt arbete. Nivå 6. Utför behandlingsarbete. Övriga nivå 6. 

6497 Omsorgs- och socialt arbete. Nivå 7. Hjälper och tränar vårdbehövande med praktiska bestyr. Övriga nivå 7. 

6504 Religiöst arbete. Präster, pastorer, församlingsföreståndare, diakoner och motsvarande. Har arbetsuppgifter för vilka 
krävs formell specialistkompetens eller för vilka de teoretiska meriterna prövats lämpliga i större församling. Initierar, 
planerar, samordnar, utvecklar och följer upp verksamhet. Har ledningsansvar för annan personal. Eller innehar 
expertfunktion. 

6505 Religiöst arbete. Präster, pastorer, församlingsföreståndare, diakoner och motsvarande. Har arbetsuppgifter för vilka 
krävs formell kompetens eller för vilka de teoretiska meriterna prövats lämpliga. I mindre församling, visst ledningsansvar 
kan ingå eller Leder del av verksamhet i större församling eller motsvarande. 

6506 Religiöst arbete. Präster, pastorer, församlingsföreståndare, diakoner och motsvarande. Medverkar och ansvarar för en 
del av församlingens verksamhet. 

6525 Religiöst arbete. Präster, pastorer, församlingsföreståndare, diakoner och motsvarande. Har arbetsuppgifter för vilka 
krävs formell kompetens eller för vilka de teoretiska meriterna prövats lämpliga. I mindre församling, visst ledningsansvar 
kan ingå eller Leder del av verksamhet i större församling eller motsvarande. Pastor/präst eller motsvarande. 

6535 Religiöst arbete. Präster, pastorer, församlingsföreståndare, diakoner och motsvarande. Har arbetsuppgifter för vilka 
krävs formell kompetens eller för vilka de teoretiska meriterna prövats lämpliga. I mindre församling, visst ledningsansvar 
kan ingå eller Leder del av verksamhet i större församling eller motsvarande. Diakon. 
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6545 Religiöst arbete. Präster, pastorer, församlingsföreståndare, diakoner och motsvarande. Har arbetsuppgifter för vilka 
krävs formell kompetens eller för vilka de teoretiska meriterna prövats lämpliga. I mindre församling, visst ledningsansvar 
kan ingå eller Leder del av verksamhet i större församling eller motsvarande. Specialtjänst, ex. sjukhuspastor, 
fängelsepastor. 

6605 Musikaliskt och konstnärligt arbete. Musiker, organister, körledare, dekoratörer etc. Leder, samordnar och utvecklar 
musikverksamheten. 

6606 Musikaliskt och konstnärligt arbete. Musiker, organister, körledare, dekoratörer etc. Leder del musikverksamheten, ex. 
kören, barnverksamheten. 

6607 Musikaliskt och konstnärligt arbete. Musiker, organister, körledare, dekoratörer etc. Värd/värdinna ansvarar för 
utsmyckning, blomsterarrangemang etc. 

7754 Kosthållning och servering. Husmödrar, kockar/kokerskor, serverings- och kökspersonal. Ledningsansvar för all 
verksamhet inom kosthållning, restaurang och servering. 

7755 Kosthållning och servering. Husmödrar, kockar/kokerskor, serverings- och kökspersonal. Förestår servering, matsal eller 
motsvarande med hjälp av underställd personal (fler än 10) och med arbete enligt 7756-7758. 

7756 Kosthållning och servering. Husmödrar, kockar/kokerskor, serverings- och kökspersonal. Husmor eller motsvarande. 
Planerar och samordnar arbete, medverka vid rekrytering. Svarar för inköp av råvaror, färdigvaror och 
förbrukningsartiklar. Följer upp kostnader mot budget. 

7757 Kosthållning och servering. Husmödrar, kockar/kokerskor, serverings- och kökspersonal. Kock/kokerska eller 
motsvarande. Rekvirerar råvaror, färdigvaror och förbrukningsartiklar. Gör upp matsedlar och lagar mat. Organiserar 
serveringsarbete. Svarar för skötsel av köksutrustning och inventarier. 

7758 Kosthållning och servering. Husmödrar, kockar/kokerskor, serverings- och kökspersonal. Utför serverings- och köksarbete. 

8003 Markandsföring och försäljning. Försäljare och markandsförare. Marknadschef i organisationer med internationell 
verksamhet och/eller ansvarig projektledare för större internationella evenemang direkt under den verkställande 
ledningen. 

8004 Markandsföring och försäljning. Försäljare och markandsförare. Gör marknadsundersökningar. Gör kundbesök och 
informerar om tjänster. Förhandlar om priser och villkor. Sammanställer och redovisar resultat. Ordnar sponsorer 
och/eller projektledare för större nationella/och/eller internationella evenemang. 

8005 Markandsföring och försäljning. Försäljare och markandsförare. Gör marknadsundersökningar. Gör kundbesök och 
informerar om tjänster. Förhandlar om priser och villkor. Sammanställer och redovisar resultat. 

8006 Markandsföring och försäljning. Försäljare och markandsförare. Tar emot förfrågningar och söker kunder. Föreslår avtal 
där priser i huvudsak är fastlagda. Informerar om tjänster, villkor, leveranser. 

8007 Markandsföring och försäljning. Försäljare och markandsförare. Sköter försäljning av produkter där priset är fastlagt. Tar 
emot telefonorder. Söker upp kunder via telefon - slumpmässiga eller utvalda. Ger upplysningar om produkter, priser, 
rabatter. För kundregister och noterar reklamationer. 

8156 Försäljning inom butik. Butikspersonal, "Second hand". Organisera och planera arbete. Förhandlar om priser och villkor. 
Behandlar och avgör reklamationer. Sammanställer och redovisar resultat. Svarar ibland även för inköp. 

8157 Försäljning inom butik. Butikspersonal, "Second hand". Sköter försäljning. Lämnar upplysning om sortimentet. Stämmer 
av kassa. Sortering och lagerarbete. 

8507 Försäljning inom butik. Butikspersonal, "Second hand". Sköter försäljning. Lämnar upplysning om sortimentet. Stämmer 
av kassa. Sortering och lagerarbete. 

8807 Lager och förrådsförvaltning. Varuhanterare, lager- och förrådsarbetare. Lämnar ut varor från förråd eller lager. 
Ombesörjer emballering och transport. Sköter ordermottagning och/eller leveransbevakning. 

9002 Ekonomi-, personal- och kansliarbete. Kanslister, ekonomiansvarig och kanslichefer. Leder och ansvarar övergripande för 
samtliga ekonomi- och/eller personalfrågor enligt (9003-9008) vid större verksamheter. 

9003 Ekonomi-, personal- och kansliarbete. Kanslister, ekonomiansvarig och kanslichefer. Leder och ansvarar övergripande för 
samtliga ekonomi- och/eller personalfrågor. 

9004 Ekonomi-, personal- och kansliarbete. Kanslister, ekonomiansvarig och kanslichefer. Leder och utför ekonomiarbete med 
planering, budget, redovisning, bokslut, deklarationer, skatter, försäkringar eller motsvarande. Ansvarar för 
personalpolitiska frågor. Följer upp och utvärderar verksamheten mot uppställda mål och föreslår och vidtar åtgärder vid 
avvikelser. Utreder organisations- och arbetsformer, resurs- och utbildningsbehov eller leder kansli/avdelning av sådan 
omfattning att de olika delområdena/verksamheterna vanligen består av grupper av medarbetare. 

9005 Ekonomi-, personal- och kansliarbete. Kanslister, ekonomiansvarig och kanslichefer. Sköter löpande ekonomiarbete med 
planering, budget, redovisning, bokslut, deklarationer, skatter, försäkringar eller motsvarande och/eller sköter 
personaladministrativa uppgifter såsom förhandlings-, avtals-, löne- och personalplaneringsfrågor eller leder kansli, men 
utför själv en stor del av ekonomi- och/eller administrationsarbete med hjälp av ett fåtal medarbetare. Arbetet sker i 
samråd med styrelse, revisor eller motsvarande. 
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9006 Ekonomi-, personal- och kansliarbete. Kanslister, ekonomiansvarig och kanslichefer. Sköter bokföring, kassa, redovisning. 
Bevakar och betalar fakturor.  Förbereder bokslut och/eller svarar för lönehantering varvid ingår tillämpning av gällande 
lagar och avtal. Sköter löpande redovisning avseende avgifter, skatter etc. Sköter reseräkningar, lunchkuponger o.dyl. 
Sköter personalregister, sjukrapportering, sammanställer statistik och underlag. 

9007 Ekonomi-, personal- och kansliarbete. Kanslister, ekonomiansvarig och kanslichefer. Sköter allmän telefonservice, hämtar 
och lämnar information. Sköter medlemsregister. Gör in- och utbetalningar via kontantkassa. 

9205 Teknik, service och miljöarbete. Fastighetsskötare, vaktmästare, hantverkare och lokalvårdare. Arbetsledande befattning 
med övergripande ansvar för kvalificerat reparations-, drifts-, och/eller underhållsarbeten på fastigheter och/eller 
anläggningar och maskiner. 

9206 Teknik, service och miljöarbete. Fastighetsskötare, vaktmästare, hantverkare och lokalvårdare. Utför kvalificerat 
reparations-, drifts-, och/eller underhållsarbeten på fastigheter, markanläggningar, driftanläggningar eller maskiner. Utför 
härutöver löpande fastighetsarbete. 

9207 Teknik, service och miljöarbete. Fastighetsskötare, vaktmästare, hantverkare och lokalvårdare. Utför reparations-, drifts-, 
och underhållsarbeten på maskiner och/eller anläggningar där särskild kompetens krävs. Rapporterar fel och skador och 
tillkallar vid behov specialister. Utför löpande renhållnings-, sandnings-, snöskottningsarbete etc. 

9208 Teknik, service och miljöarbete. Fastighetsskötare, vaktmästare, hantverkare och lokalvårdare. Utför skötsel, enklare 
reparationer och underhåll av fastigheter, anläggningar och maskiner. Utför städning/renhållningsarbete såväl inom- som 
utomhus. Sorterar tvättar och stryker tvätt. Utför gräsklippning, sandnings-, snöskottningsarbete etc. 

9705 Telefonist- och receptionistarbete. Telefonister, receptionister. Leder, fördelar och följer upp verksamheten. Utvecklar 
arbetsformer och rutiner. Ansvarar för bemanning och schemaläggning. Ansvarar för introduktion och inskolning. Driver, 
bevakar och följer upp försäljningen avser ledning och fördelning av arbetet med ett flertal anställda. 

9706 Telefonist- och receptionistarbete. Telefonister, receptionister. Har motsvarande uppgifter som under 9707 men där det 
regelmässigt förekommer främmande språk eller förestår telefonväxel och/eller reception med ledning och fördelning av 
arbetet med ett flertal anställda. 

9707 Telefonist- och receptionistarbete. Telefonister, receptionister. Tar emot och vidarebefordrar samtal, besvarar 
förfrågningar och/eller sköter reception/expedition. Tar emot besökare. 

9856 Kontorsservice. Vaktmästare och expeditionspersonal. Planerar och fördelar kontorsservicearbetet inom flera områden; 
postavdelning, kontorstryckeri, växel, reception, lokalvård. Medverkar vid anskaffning av kontorsutrustning och 
lokalplanering. 

9857 Kontorsservice. Vaktmästare och expeditionspersonal. Svarar för postservice, kopiering etc. Ställer iordning lokaler och 
utrustning. Sköter ibland reception/expedition. Fördelar och följer upp kontorsservicearbete. 

9858 Kontorsservice. Vaktmästare och expeditionspersonal. Allmän postservice. Chaufförsarbete. 
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Län  

Kommun 

Län  

Kommun 

Län  

Kommun 

Stockholms län Uppsala län Söderköping 

Upplands Väsby Håbo Motala 

Vallentuna Älvkarleby Vadstena 

Österåker Knivsta Mjölby 

Värmdö Heby  

Järfälla Tierp Jönköpings län 

Ekerö Uppsala Aneby 

Huddinge Enköping Gnosjö 

Botkyrka Östhammar Mullsjö 

Salem  Habo 

Haninge Södermanlands län Gislaved 

Tyresö Vingåker Vaggeryd 

Upplands-Bro Gnesta Jönköping 

Nykvarn Nyköping Nässjö 

Täby Oxelösund Värnamo 

Danderyd Flen Sävsjö 

Sollentuna Katrineholm Vetlanda 

Stockholm Eskilstuna Eksjö 

Södertälje Strängnäs Tranås 

Nacka Trosa  

Sundbyberg  Kronobergs län 

Solna Östergötlands län Uppvidinge 

Lidingö Ödeshög Lessebo 

Vaxholm Ydre Tingsryd 

Norrtälje Kinda Alvesta 

Sigtuna Boxholm Älmhult 

Nynäshamn Åtvidaberg Markaryd 

 Finspång Växjö 

 Valdemarsvik Ljungby 

 Linköping  

 Norrköping  
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Län  

Kommun 

Län  
Kommun 

Län  
Kommun 

Kalmar län Lomma Västra Götalands län 

Högsby Svedala Härryda 

Torsås Skurup Partille 

Mörbylånga Sjöbo Öckerö 

Hultsfred Hörby Stenungsund 

Mönsterås Höör Tjörn 

Emmaboda Tomelilla Orust 

Kalmar Bromölla Sotenäs 

Nybro Osby Munkedal 

Oskarshamn Perstorp Tanum 

Västervik Klippan Dals-Ed 

Vimmerby Åstorp Färgelanda 

Borgholm Båstad Ale 

 Malmö Lerum 

Gotlands län Lund Vårgårda 

Gotland Landskrona Bollebygd 

 Helsingborg Grästorp 

Blekinge län Höganäs Essunga 

Olofström Eslöv Karlsborg 

Karlskrona Ystad Gullspång 

Ronneby Trelleborg Tranemo 

Karlshamn Kristianstad Bengtsfors 

Sölvesborg Simrishamn Mellerud 

 Ängelholm Lilla Edet 

Skåne län Hässleholm Mark 

Svalöv  Svenljunga 

Staffanstorp Hallands län Herrljunga 

Burlöv Hylte Vara 

Vellinge Halmstad Götene 

Östra Göinge Laholm Tibro 

Örkelljunga Falkenberg Töreboda 

Bjuv Varberg Göteborg 

Kävlinge Kungsbacka Mölndal 
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Län  

Kommun 

Län  

Kommun 

Län  

Kommun 

Kungälv Arvika Leksand 

Lysekil Säffle Rättvik 

Uddevalla  Orsa 

Strömstad Örebro län Älvdalen 

Vänersborg Lekeberg Smedjebacken 

Trollhättan Laxå Mora 

Alingsås Hallsberg Falun 

Borås Degerfors Borlänge 

Ulricehamn Hällefors Säter 

Åmål Ljusnarsberg Hedemora 

Mariestad Örebro Avesta 

Lidköping Kumla Ludvika 

Skara Askersund  

Skövde Karlskoga Gävleborgs län 

Hjo Nora Ockelbo 

Tidaholm Lindesberg Hofors 

Falköping  Ovanåker 

 Västmanlands län Nordanstig 

Värmlands län Skinnskatteberg Ljusdal 

Kil Surahammar Gävle 

Eda Kungsör Sandviken 

Torsby Hallstahammar Söderhamn 

Storfors Norberg Bollnäs 

Hammarö Västerås Hudiksvall 

Munkfors Sala  

Forshaga Fagersta Västernorrlands län 

Grums Köping Ånge 

Årjäng Arboga Timrå 

Sunne  Härnösand 

Karlstad Dalarnas län Sundsvall 

Kristinehamn Vansbro Kramfors 

Filipstad Malung-Sälen Sollefteå 

Hagfors Gagnef Örnsköldsvik 

  



   

 19 (19) 2 okt -17 

Län  

Kommun 

Län  

Kommun 

Län  

Kommun 

Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län 

Ragunda Nordmaling Arvidsjaur 

Bräcke Bjurholm Arjeplog 

Krokom Vindeln Jokkmokk 

Strömsund Robertsfors Överkalix 

Åre Norsjö Kalix 

Berg Malå Övertorneå 

Härjedalen Storuman Pajala 

Östersund Sorsele Gällivare 

 Dorotea Älvsbyn 

 Vännäs Luleå 

 Vilhelmina Piteå 

 Åsele Boden 

 Umeå Haparanda 

 Lycksele Kiruna 

 Skellefteå  

 




