
 

SIMRISHAMNS KOMMUN

  

  RESERÄKNING FÖR FÖRTROENDEVALDA 

Datum Från 
kl 

Till 
kl 

Förrättningsställe; Resans ändamål; 
Färdsätt; 

 

Kör- 
sträcka 
(km) 

Resekostnads- 
ersättning 

övrigt 
(kr) 

Trakta- 
mente 

Kost har erhållits  
enl följande 

(Markera med x) 

Förlorad 
arbets- 

inkomst 
Antal tim 

Nämnd 
Fru- 
kost 

Lunch Mid- 
dag 

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 
 Lönekontorets anteckningar:    Förtroendevaldas anteckningar: 

4972 - 
Förlorad arb 
förtjänst 
timmar 

4973 - Ers för 
förlorad 
semester-
förmån 

4974 - Ers för  
förlorad  
pensions- 
förmån 

Resetillägg Arvode  
 

Namn 
      

Personnummer 
      
 

 
 

           

 
 

       

 
 
Attest: 
 

  
 
Underskrift: 
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