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Cfarnr –Identitet på ett arbetsställe
 Med en arbetsställeenhet avses varje adress,
fastighet eller grupp av närliggande fastigheter där
juridiska enheter bedriver sin verksamhet.
 Arbetsställeenheten identifieras med ett nummer,
Cfarnr, ett åttasiffrigt löpnummer som sätts
automatiskt när ett nytt arbetsställe bildas.
 Cfarnr ska kunna följas över tiden. Om
arbetsstället byter organisationsnummer och
verksamheten fortsätter inom samma SNI-kod och
samma adress så behålls Cfarnr på arbetsstället.
Om arbetsstället flyttar med samma verksamhet
behålls också Cfarnr.

Astnr – Arbetsställenummer
 Ett femsiffrigt nummer som används av arbetsgivaren
vid kontrolluppgiftsredovisningen för att man ska kunna
knyta en anställd person till ett arbetsställe.
 Ett arbetsställe kan ha flera Astnr. Företaget får själv
bestämma vilket Astnr de ska ha om det underlättar för
företaget, det kan vara ett nummer de själva använder
på arbetsstället, t.ex. bokföringsnr., butiksnr. eller
liknande.
 SCB har ansvar att meddela företaget vilka Astnr de
har och ska använda på kontrolluppgiften senast den
30 november. Rörlig personal och personal som inte
kan redovisas på ett arbetsställe redovisas på en
särskild nummerserie som börjar med 999.

Special för kommuner
 Kommuner kan för ett arbetsställe med samma
Cfarnr använda olika arbetsställenummer (Astnr)
med olika näringsgrenskoder (SNI) om man har
flera verksamheter på samma arbetsställe t.ex.
skola, förskola, fritidshem o.s.v.
 Internbeteckning (IntBet) används av de flesta
kommuner och kan innehålla olika uppgifter t.ex.
SAMH BYGG, BOU GY, BUF, SOC, SDN 13 o.s.v.
 I verksamhetsområde (benämningsfältet) bör man
kunna utläsa vilken verksamhet som finns på det
aktuella arbetsställenumret (Astnr).

RAMS årgång 2015
 120 000 kommunställda fanns på Cfarnr med
olika näringsgrenar (SNI) ca. 80 000 fanns inom
olika näringsgrensgrupper (SNIU-utökad nivå).
 252 kommuner använde olika SNI-koder på
samma arbetsställe, 223 inom olika SNIUgrupper.






Eskilstuna
Göteborg
Trollhättan
Karlstad
Västerås

2 647 SNI
8 566 SNI
1 119 SNI
1 281 SNI
417 SNI

1 926 SNIU
6 816 SNIU
995 SNIU
658 SNIU
215 SNIU

Exempel
Kommun
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Karlstad
Karlstad
Karlstad
Karlstad
Karlstad
Karlstad

Benämning
SNIU
BIBLIOTEK HJÄLLBO
U50
HJÄLLBOSKOLAN
U46
STADSDELSADMINISTRATIONEN U45
KULTURHUS
U35
HEMSJUKVÅRDEN
U49
STADSBIBLIOTEK
U50
ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET U45
STAB
U45
KULTUR OCH FÖRENINGSSTÖD U45
ARENAN
U29
ÖVRIGA RESURSER
U50

Text
Enheter för kultur, nöje och fritid
Utbildningsväsendet
Civila myndigheter och försvaret
Fastighetsbolag o.d.
Enheter för öppna sociala insatser
Enheter för kultur, nöje och fritid
Civila myndigheter och försvaret
Civila myndigheter och försvaret
Civila myndigheter och försvaret
Förlag; film-, radio- och TV-bolag m.m.
Enheter för kultur, nöje och fritid

Astnr Antal
32005
11
32160
75
35002 241
35003
48
35801 187
00092
38
00547
4
00566
19
00567
19
00568
1
00572
3

