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Blankettanvisning

Skickas/lämnas till:

Vid frågor kontakta sekreterare för respektive nämnd.
Se blankettanvisningar på sidan två.

Karlskoga kommun
Respektive förvaltning
691 83 Karlskoga

Förtroendevald
Namn

Personnummer

Gatuadress

E-postadress

Postnummer och -ort

Telefonnummer dagtid

Telefonnummer kvällstid

Sammanträde/förrättning
Möte med

Datum

Arvode för ej protokollfört sammanträde/förrättning
Sammanträdet startade kl.

Närvaro intygas
av

Till kl.

Antal timmar exklusive lunch

Namn

Underskrift

Ersättningar
Ersättning för resor
(bifoga ev. biljetter)

Antal km t.o.r.

Färdväg

P-avgift (biljett ska bifogas)

Ersättning för barntillsynskostnad

Antal timmar

à-pris kronor

Summa kronor

Ersättning för förlorad
arbetsinkomst

Löneavdrag med

Fr.o.m. kl.

T.o.m. kl.

Intygas av arbetsgivare

Kr

Underskrift/stämpel

Namnförtydligande

Underskrift
Namnteckning förtroendevald

Fylls i av Karlskoga kommun
Ansvar

Verksamhet

Aktivitet

Attest

POSTADRESS

FAKTURAADRESS

TELEFON

E-POSTADRESS

PLUSGIRO

691 83 Karlskoga

Fakturahantering
Box 50755
202 71 Malmö

0586-610 00

kommun@karlskoga.se

12 27 80-0

TELEFAX

WEBBADRESS

ORG NR

0586-530 50

www.karlskoga.se

212000-1991

BESÖKSADRESS

Katrinedalsgatan 2-4
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Blankettanvisning
Förtroendevald som önskar arvode eller ersättning fyller i de fält som är relevanta.
Kilometerersättning och
färdtidsersättning

Kompensation för merkostnader i form av resor till sammanträde eller förrättning inom
kommunen utgår med belopp som anges i det kommunala reseavtalet vid användande
av egen bil i tjänsten. Kompensation utgår endast om avståndet från den
förtroendevaldas fasta bostad eller dennes arbetsplats till sammanträdesplatsen
överstiger sex kilometer.
Kompensation för resekostnader och traktamente vid sammanträde eller förrättning
utanför kommunen utgår enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare
i det kommunala reseavtalet.

Arvode för ej protokollförda
sammanträden

Den som deltar på sammanträde eller annan förrättning där sekreterare inte närvarar
ska styrka deltagandet vid sammankomsten för att arvoden och kompensation för
förlorade inkomster/ersättningar ska kunna utgå. Det är viktigt att du som
förtroendevald i samband med kurser, konferenser, studiebesök, temadagar eller
liknande ser till att ha med dig ett exemplar av blanketten och får den påskriven av
ansvarig! Utan den blanketten kan varken ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller
ersättning för resor betalas ut då närvaro ej styrkts.

Ersättning förlorad
arbetsinkomst och
pensionsförmån

Med arbetsinkomst avses kontant lön eller inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet.
Kompensation för förlorad arbetsinkomst förutsätter att vederbörande verkligen fått
vidkännas ett löneavdrag eller en inkomstförlust på grund av uppdraget. En
förtroendevald som medvetet lämnar felaktiga uppgifter gör sig skyldig till bedrägeri.
(BrB 9 kap. 1 §, 1 stycket)
Aktiv egenföretagare har rätt till viss kompensation för inkomstförlust utan att detta
särskilt behöver verifieras. Det ankommer dock på egenföretagaren att kunna visa att
denne är aktiv egenföretagare.
Kompensation för förlorad arbetsinkomst utgår endast vid sammanträde eller förrättning
som berättigar till sammanträdes-/förrättningsarvode enligt 5§ i arvodesreglementet.
Förtroendevald som omfattas av det kommunala pensionsreglementet har inte rätt till
kompensation för förlorad pensionsförmån enligt arvodesreglementet.
Förtroendevald som omfattas av det kommunala pensionsreglementet PFB med
sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid har ej rätt till ersättning för förlorad
pensionsförmån enligt arvodesreglementet.
Förtroendevald som omfattas av pensionsreglementet OPF-KL har efter skriftlig
ansökan rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån.

Ersättning för
barntillsynskostnader

Kompensation utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av
barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyller
tolv år. Om särskilda skäl föreligger kan kompensation utgå även för tillsyn av äldre
barn.
Kompensationen utgår per tillsynstimme.
Utbetalningen samordnas med övriga utbetalningar till förtroendevalda.
Kompensation utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av
sammanboende och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
Kompensation för barntillsyn kan inte utgå för samma tid som den förtroendevalde
uppbär kompensation för förlorad arbetsinkomst.

