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Bilaga C 

Verksamhetsindelning för kommuner 

Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning 

inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga 

tjänstgöring.  

 Infrastruktur, skydd m.m. (Block2) 

243 Gator och vägar samt parkering 

Hit förs personal som arbetar med drift och underhåll av statskommunala, 

kommunala och enskilda gator och vägar inklusive de som arbetar med olika 

former av trafiksäkerhetsåtgärder. 

 Radnummer 249 i RS 

260 Miljö- och hälsoskydd, hållbar utveckling 

Hit förs de som arbetar med verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, 

djurskyddslagen, och annan myndighetsutövning enligt övrig lagstiftning inom 

området. Även arbete utöver myndighetsutövning inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet. 

Radnummer 261 och 263 i RS 

290 Övrigt inom infrastruktur och skydd 

Hit räknas personal som arbetar inom följande verksamheter; 

Fysisk och teknisk planering och 

bostadsförbättring  Radnummer 215 i RS 

Näringslivsfrämjande åtgärder Radnummer 220 i RS 

Konsument- och energirådgivning Radnummer 225 i RS 

Turistverksamhet Radnummer 230 i RS 

Parker Radnummer 250 i RS 

Alkoholtillstånd Radnummer 267 i RS 

Räddningstjänst Radnummer 270 i RS 

Totalförsvar och samhällsskydd Radnummer 275 i RS 
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 Fritid och Kultur (Block 3) 

390 Fritid och kultur 

Hit förs anställda som arbetar med någon verksamhet inom fritid och kultur 

dvs. de som arbetar med något av nedanstående. 

Idrotts- och fritidsanläggningar Radnummer 340 i RS 

Fritidsgårdar (hit räknas den fritidsverksamhet som 

drivs för barn och ungdom vid fritidsgårdar eller 

motsvarande, ej fritidshem inom skolbarnomsorgen.) 

Radnummer 350 i RS 

Allmän fritidsverksamhet (om det finns speciell 

verksamhet som riktar sig enbart till äldre- och 

handikappade bör den redovisas under 

verksamhetsblocket för vård- och omsorg.) 

Radnummer 300 i RS 

Stöd till studieorganisationer Radnummer 310 i RS  

Bibliotek Radnummer 320 i RS 

Musikskola/kulturskola (förskole- och 

grundskoleverksamhet som har en musikprofil eller 

liknande ska inte föras hit utan redovisas under 

pedagogisk verksamhet.) 

Radnummer 330 i RS 

Allmän kulturverksamhet Radnummer 315 i RS 
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 Pedagogisk verksamhet (Block 4) 

Hit räknas all personal som arbetar inom förskole- och fritidsverksamhet. Även 

personal som arbetar med gemensam administration för skol/barn- och 

utbildningsverksamheten ska föras hit. De som arbetar på politiska nämnder ska 

inte räknas hit utan de förs under Politisk verksamhet. 

430  Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet  

Förskoleverksamhet kan drivas i form av förskola, pedagogisk omsorg och 

öppen förskola. Här ingår även fritidshem och öppen fritidsverksamhet för 

barn mellan tio och tolv år. 

 

Öppen förskola Radnummer 400 i RS 

Förskola Radnummer 407 i RS 

Pedagogisk omsorg Radnummer 412 i RS 

Öppen fritidsverksamhet Radnummer 415 i RS 

Fritidshem Radnummer 425 i RS 

435 Förskoleklass 

Hit förs personal som arbetar inom pedagogisk verksamhet till vilken 

kommunen är skyldig att anvisa plats för alla barn från och med höstterminen 

det år de fyller 6 år. 

 Radnummer 435 i RS 

440 Grundskola inklusive grundsärskola 

De som arbetar inom grundskolans verksamhet år 1-9 ska föras hit. Samt de 

som arbetar inom grundsärskola för utvecklingsstörda barn i åldern 1-10 år. 

Grundsärskolan består av grundsärskola och träningsskola. 

Grundskola Radnummer 440 i RS 

Grundsärskola Radnummer 443 i RS 

450 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola 

Hit förs de som arbetar inom gymnasieskolans verksamhet eller inom 

gymnasiesärskola. 

Gymnasieskola Radnummer 450 i RS 

Gymnasiesärskola Radnummer 453 i RS 
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469 Grundskola och gymnasieskola gemensamt 

Viss personal kan stödja eller arbeta inom båda skolformerna och om det är 

svårt att föra dem till enbart en verksamhetskod kan de läggas på 469.  

Skolväsendet för barn och ungdom totalt  Radnummer 469 i RS 

Observera att i RS är 469 enbart en summering av radnummer 435, 440, 443, 

450, 453 

470 Kommunal vuxenutbildning 

Personal som arbetar inom verksamhet för undervisning av vuxna motsvarande 

grundskolan år 1-9. Även de som arbetar inom verksamhet för gymnasial 

vuxenutbildning och påbyggnadsutbildningar förs hit. 

Grundläggande vuxenutbildning Radnummer 470 i RS 

Gymnasial vuxenutbildning samt påbyggnadsutbildning Radnummer 472 i RS 

473 Kommunal vuxenutbildning och gymnasieskola gemensamt 

Viss personal kan stödja eller arbeta inom båda skolformerna och om det är 

svårt att föra dem till enbart en verksamhetskod kan de läggas på 473.  

Finns ingen motsvarande grupp i RS 

474 Övrig utbildning 

Personal som arbetar inom någon av följande verksamheter förs hit. 

Särvux, vuxenutbildning för utvecklingsstörda Radnummer 474 i RS 

Högskoleutbildning Radnummer 475 i RS 

Svenska för invandrare (Sfi) Radnummer 476 i RS 

Uppdragsutbildning Radnummer 478 i RS 

490 Gemensam administration för pedagogisk verksamhet 

Personal som arbetar på skolkontoret/barn- och 

ungdomsförvaltningen eller motsvarande kan föras på 

490. Endast befattningar som rör ledning, 

administration och verksamhetsstöd för hela eller flera 

delar inom den pedagogiska verksamheten ska 

redovisas här. 

 

Pedagogisk verksamhet totalt Radnummer 490 i RS 

 Observera att i RS är 490 enbart en summering av alla radnummer inom 

block 4. 
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  Vård och omsorg (Block 5) 

Inom block 5 återfinns alla verksamheter som kommunerna ansvarar för inom 

verksamhetsområdena Hälso- och sjukvård, Vård och omsorg om äldre och 

personer med funktionsnedsättning samt Individ- och familjeomsorg (inkl. 

Familjerätt och familjerådgivning).  

500 Hälso- och sjukvård 

Hit förs endast personal som arbetar med hälso- och sjukvård enligt HSL som 

bedrivs av Region Gotland. 

Hälso- och sjukvård, övrigt exkl hemsjukvård Radnummer 505 i RS 

Vård och omsorg om äldre1 

Fördela personal inom vård och omsorg om äldre (personer 65 år eller äldre) på 

någon av verksamhetskoderna 507, 508. Personal inom vård och omsorg om äldre 

inom hälso- och sjukvård (hemsjukvård) liksom den hälso- och sjukvård som 

utförs av kommunens personal på delegation i den enskildes bostad eller i särskilt 

boende ska redovisas här. 

507 Vård och omsorg enligt SoL och HSL, ordinärt boende, äldre 

Hit förs personal som arbetar med service och omvårdnad till äldre som bor i 

ordinärt boende. Med ordinärt boende avses boende i vanliga flerbostadshus, egna 

hem eller motsvarande. 

Vård och omsorg i ordinärt boende för äldre Radnummer 510 1 i 

 RS under Vårdfliken 

508 Vård och omsorg enligt SoL och HSL, särskilt boende, äldre 

Hit förs personal som arbetar med service och omvårdnad till äldre som bor i 

särskilt boende. Med särskilt boende avses här boendeformer som kommunen ska 

inrätta enligt 5 kap. 5§ SoL.  

Vård och omsorg i särskilt boende för äldre Radnummer 510 5 i 

RS under Vårdfliken 

Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning1 

Personer som är yngre än 65 år (0-64 år) och som har en funktionsnedsättning kan 

få stöd, service och omvårdnad antingen enligt Socialtjänstlagen eller LSS. Den 

personal som ger stöd, service och omvårdnad till brukare enligt Socialtjänstlagen 

fördelas på 511 och 512 nedan. Personal inom vård och omsorg om personer med 

funktionsnedsättning inom hälso- och sjukvård (hemsjukvård) liksom den hälso- 

och sjukvård som utförs av kommunens personal på delegation i den enskildes 

bostad eller i särskilt boende ska redovisas här. Personal som ger stöd till brukare enligt 

LSS förs till verksamhetskod 513 nedan.  

 
1 I undantagsfall, då det inte är möjligt att fördela personal på verksamhet för brukare över eller 

under 65 år, ska personal redovisas per boendeform för äldre – koderna 507 (ordinärt 

boende/hemtjänst) och 508 (särskilt boende).  
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511 Vård och omsorg enligt SoL och HSL, ordinärt boende, funktionsnedsättning 

Hit förs personal som arbetar med service och omvårdnad (såsom exempelvis 

boendestöd) till personer med funktionsnedsättning som bor i ordinärt boende. Med 

ordinärt boende avses boende i vanliga flerbostadshus, egna hem eller motsvarande. 

Vård och omsorg i ordinärt boende för personer med 

funktionsnedsättning  

Radnummer 520 1 i RS 

under Vårdfliken 

512 Vård och omsorg enligt SoL och HSL, särskilt boende, funktionsnedsättning 

Hit förs personal som arbetar med service och omvårdnad till personer med 

funktionsnedsättning som bor i bostäder med särskild service enligt 5 kap. 7§ SoL 

(exempelvis boende för personer med psykisk funktionsnedsättning). Gruppbostad enl. 

LSS §9.9 räknas inte hit utan till verksamhetskod 513 nedan. 

Vård och omsorg i bostäder med särskild service för personer 

med funktionsnedsättning 

Radnummer 520 5 i 

RS under Vårdfliken 

Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS 

Till verksamhetskod 513 förs personal som arbetar med någon insats som ges med stöd 

av LSS samt personlig assistans enligt SFB eller hälso- och sjukvård enligt HSL i form av 

hemsjukvård eller som utförs av kommunens personal på delegation, i samband med 

LSS-insatser.  

513 Insatser enligt LSS, SFB2 och HSL 

Enligt LSS finns tio olika insatser som kan begäras av personer som tillhör lagens 

personkrets. Till verksamhetskod 513 räknas personal som arbetar med någon av 

följande insatser som ges enligt 9§ LSS: 

• Rådgivning och annat personligt stöd  

• Personlig assistans enligt LSS, SFB  

• Ledsagarservice  

• Kontaktperson  

• Avlösarservice i hemmet  

• Korttidsvistelse utanför hemmet  

• Korttidstillsyn till skolungdomar över 12 år  

• Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom 

• Boende i bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad 

för vuxna 

• Daglig verksamhet 

Insatser enligt LSS, assistansers. enligt SFB och HSL, totalt 

 

Radnummer 513 i RS 

 

 

535 Öppen verksamhet (f.d. förebyggande verksamhet) 

Hit förs personal som arbetar med generellt riktade verksamheter inom vård och 

omsorg, t.ex. dagcentral, träfflokal, sysselsättnings- och studieverksamhet. 

  Radnummer 510 6, 520 6 i RS 

 
2 De bestämmelser om personlig assistans som tidigare fanns i LASS är from 2011 inordnade i Socialförsäkringsbalken (SFB, 51 kap.). 
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540 Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 

gemensamt 

Viss personal inom vård och omsorg kan vara svåra att hänföra till någon av de 

tidigare verksamhetskoderna. Det rör sig t.ex. om medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, vaktmästare och färdtjänstpersonal. 

Färdtjänst/riksfärdtjänst Radnummer 530 i RS 

För övriga som kan behöva föras hit finns ingen motsvarande grupp i RS. 

580 Individ- och familjeomsorg 

Hit räknas personal som arbetar med någon verksamhet som riktar sig till personer 

som får stöd, vård och service inom individ- och familjeomsorgens ram. 

Missbrukarvård för vuxna  

Institutionsvård Radnummer 552 i RS 

Familjehemsvård Radnummer 556 i RS 

Övriga öppna insatser för vuxna Radnummer 558 i RS 

Barn och ungdomsvård  

HVB (hem för vård eller boende) - vård för barn 

och ungdom 

Radnummer 554 i RS 

Familjehemsvård för barn och ungdom Radnummer 557 i RS 

Öppna insatser för barn och unga Radnummer 568 i RS 

Övrig individ- och familjeomsorg  

Övrig vuxenvård Radnummer 571 i RS 

Ekonomiskt bistånd Radnummer 575 i RS 

Familjerätt och familjerådgivning Radnummer 585 i RS 

590 Gemensam administration för vård och omsorg 

Personal som arbetar på centrala kontor eller motsvarande kan föras på 590. Endast 

befattningar som rör ledning, administration, myndighetsutövning inom vård- och 

omsorg och verksamhetsstöd för hela eller flera delar inom vård och omsorg ska 

redovisas här. 

 

  

 Särskilt riktade insatser (Block 6) 

690 Särskilt riktade insatser 

Med särskilt riktade insatser avses två verksamheter; flyktingmottagande och 

arbetsmarknadsåtgärder. Hit förs personal som arbetar inom något av de två 

områdena, t.ex. med mottagning eller introduktion av flyktingar, arbetsledare för 

beredskapsarbetare. Personal som står under arbetsmarknadsåtgärder ska redovisas 



     

 September 2021    

här om personen är finansierad av arbetsmarknadsresurser även om jobbet sker 

inom en annan verksamhet i kommunen. Personer som arbetar med 

näringslivsfrämjande insatser förs till verksamhetsområde 290. 

Flyktingmottagande Radnummer 600 i RS 

Arbetsmarknadsåtgärder Radnummer 610 i RS 

 Affärsverksamhet (Block 7) 

890 Affärsverksamhet 

Hit förs personal som arbetar med någon form av affärsverksamhet inom näringsliv 

och bostäder, kommunikationer eller energi, vatten och avfall. 

Arbetsområden och lokaler Radnummer 800 i RS 

Hamnverksamhet Radnummer 805 i RS 

Kommersiell verksamhet Radnummer 810 i RS 

Bostadsverksamhet Radnummer 815 i RS  

Flygtrafik Radnummer 830 i RS 

Buss-, bil- och spårbunden trafik (kollektivtrafik) Radnummer 832 i RS 

Sjötrafik Radnummer 834 i RS 

Elförsörjning + Gasförsörjning Radnummer 855 i RS 

Fjärrvärmeförsörjning Radnummer 860 i RS 

Vattenförsörjning och avloppshantering Radnummer 865 i RS 

Avfallshantering Radnummer 870 i RS 

 Politisk verksamhet och gemensam verksamhet (Block 1) 

990 Politisk verksamhet och gemensam verksamhet 

Hit förs personal som arbetar gentemot den politiska verksamheten i kommunen 

samt inom verksamhet som är gemensam för alla verksamheter i kommunen, t.ex. 

personalkontor, växel och ekonomikontor.  

Nämnd- och styrelseverksamhet Radnummer 100 i RS 

Stöd till politiska partier Radnummer 110 i RS 

Revision Radnummer 120 i RS 

Övrig verksamhet, som är direkt knuten till kommunens 

politiska ledningsfunktion Radnummer 130 i RS 

Gemensamma verksamheter (Kommunledningskontoret) Radnummer 920 i RS 

 


