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Datum

IDnr: <<Lopnr>>

2017-03-02
Enheten för Policy och analys
Cornelia Roberge
901 06 UMEÅ
cornelia.roberge@skogsstyrelsen.se
Tfn. 090 - 15 83 03

<<ADRESS>>

Arbetskraftsuppgift 2016 – Det storskaliga skogsbruket
Företagets kontaktperson

Enligt vårt register

Telefon

<<kontaktperson>>

<<Telnr>>

Ange ev. ändring

Särskilda upplysningar

1. Antal sysselsatta i skogsarbete i företagets regi under 2016
Med skogsarbete i företagets regi avses arbete som utförts av personal där företaget är att anse
som ansvarig arbetsgivare. Arbete som utförts av anställda med lönebidrag och övriga
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska medräknas. Arbete som utförs av
entreprenör ska ej medräknas utan redovisas av entreprenören.
Personer under 16 år ska inte medräknas.
Till skogsarbete räknas drivningsarbete, skogsvårdsarbete samt övrigt skogsarbete såsom
virkesmätning, utsyning, stämpling, taxering och skogsvägsarbete.
Arbetsledning, administration och annat arbete utfört av tjänstemän medräknas ej.
Har ert företag utfört skogsarbete under
2016 i egen regi (ej entreprenörer)?

Ja
Nej

Om NEJ på frågan ovan: Sänd in blanketten utan att fylla i resten. Tack för er medverkan!
Antal tillsvidareanställda
(kontinuerligt fast anställda)
Antal timmar

Män

Kvinnor

Antal tillfälligt anställda (anställda
för viss tid eller visst arbete)
Män

Kvinnor

1-449
450-899
900-1349
1350-1799
1800Totalt antal personer

Fyll gärna i uppgifterna på internet
www.skogsstyrelsen.se/undersokningar

Användarkod internet:

<<Anvandarkod>>
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2. Länsvis verksamhet i företagets regi under 2016 (antal arbetstimmar)
I antalet arbetstimmar ska även arbete som utförts av tillfälligt anställda medräknas.
Personer under 16 år ska inte medräknas, ej heller arbete utfört av tjänstemän.
LÄN

01

Stockholms

03

Uppsala

04

Södermanlands

05

Östergötlands

06

Jönköpings

07

Kronobergs

08

Kalmar

09

Gotlands

10

Blekinge

12

Skåne

13

Hallands

14

Västra Götalands

17

Värmlands

18

Örebro

19

Västmanlands

20

Dalarnas

21

Gävleborgs

22

Västernorrlands

23

Jämtlands

24

Västerbottens

25

Norrbottens

Totalt

2
Antal arbetstimmar i
skogsarbete under 2016
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3. Anlitade ert företag utländska skogsentreprenörer (ej registrerade i
Sverige) under 2016?

Nej
Ja
Om ja, hur många arbetstimmar rörde det sig om?
__________________ timmar
OBS, Här avses arbetstimmar som inte ingår i de timmar som redovisats i
fråga 4. För svenska entreprenörer frågar vi om arbetstimmar i en speciell
enkät, så de ska inte redovisas här.

Total tidsåtgång för att fylla i blanketten

__________________

(ta fram uppgifterna, läsa instruktionerna och svara på frågorna)

Tack för er medverkan!

