
Specifikation av ingående fält i LÖSEN-Rapporten 2020-09-23
Nr Namn Förklaring Obligatoriskt

Tidlön

Förväntat värde Urval

1 Organisationsnummer Juridiskt organisationsnummer Ja

2 Företagsnamn Företagets namn Ja

3 Löneperiod startdatum Löneperiodens startdatum Ja Vanligtvis den första i en 

kalendermånad

4 Löneperiodens slutdatum Löneperiodens slutdatum Ja Vanligtvis den sista i en 

kalendermånad

5 Personnummer Anställdes personnummer Ja Alla anställda enligt kollektivavtal

- Tillsvidareanställd. Även anställd som börjat eller slutat 

under Löneperioden

- Visstidsanställd som arbetat minst en timme under 

Löneperioden

- Provanställd

Nedan ska EJ rapporteras:

- Anställd som inte arbetat under Löneperioden6 Namn Anställdes namn Nej

7 Avtalsområde Avtalsområde för arbetade timmar. 

Kod för Medlemsorganisationsnummer i 

Svenskt Näringsliv + kod för avtalsområde

Ja 5-ställig kod Kollektivavtal 28075, 10075

8 Fördelningstal Anställdes fördelningstal. Enligt 

kollektivavtalet

Ja 1 - 100 Kan variera för en anställd under en och samma löneperiod 

och blir då flera poster/individuppgifter. 

9 Lönetyp Anställdes löneform Ja 1 = tidlön, 2 = prestationslön

10 Arbetade timmar Faktiskt arbetade timmar, dvs. inklusive 

övertid

Ja Se pdf 'Urval timmar och lönesumma' för exakt definition

11 Lönesumma Utbetald lönesumma. Exklusive ev 

övertidstillägg

Ja Gäller både tim- och månadsavlönade. Se ped 'Urval timmar 

och lönesumma' för exakt definition

12 Avtalad månadslön Endast för månadsavlönade Ja Heltal Individens fasta månadslön uttryckt i anställningsavtalet. 

Exklusive rörliga tillägg.  Månadslönen uttrycks i heltid, även 

om den anställde arbetar deltid. Gäller för de avtal där 

13 Övertidstimmar Antal arbetade timmar på övertid Ja Se pdf 'Urval timmar och lönesumma' för exakt definition

14 Övertidstillägg Tillägget för arbetade timmar på övertid Ja Se pdf 'Urval timmar och lönesumma' för exakt definition

15 Byggarbetsplatsens län och 

kommun

Kommunkod enligt SCB-tabell Ja 4-ställig kod Byggarbetsplats/-er som den anställde arbetat på under 

Löneperioden. 

- Detta gäller för Timavlönade. Saknas den detaljnivån så 

används koden för huvudsaklig arbetsplats under perioden.

- För Månadsavlönade räcker att ange den byggarbetsplats 

16 Byggarbetsplatsens postort Postortens namn till arbetsplatsen. Frivillig 

uppgift.

Nej Postortens namn i klartext Se ovan

17 Yrkeskod Enligt kodförteckning NYK (Näringslivets 

Yrkesklassifikation).

Ja 6-ställig kod OBS! Obligatorisk uppgift. Dock tillåtet (och nödvändigt) att 

undantagsvis rapportera '0' (nolla) om Yrkeskod för en 

18 OB-tillägg Utbetalt OB-tillägg Ja Nytt i Byggavtalet: OB-tillägg tillämpas endast under 

"ordinarie" arbetstid; aldrig för övertid.

http://www.scb.se/Pages/List____257281.aspx

