
 

 

Verktyg: C-P-1055 

 

RESERÄKNING  FÖR POLITIKER 
 

 
RESTIDER 

  Uppdrag 

Namn 
 

Personnr 
 

 Avresedatum 
 

Klockan 
 

Ansvar 
 

Verksamhet 
 

Utdelningsadress 
 

Hemkomstdatum 
 

Klockan 
 

Postadress 
 

  

Resmål land/ort 
 

Företag 
 

KOSTREDOVISNING Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 

Resans ändamål 
 

Frukost      
Lunch      

ENDAGSFÖRRÄTTNING (ej övernattning) 
Middag      

Resetillägg > 5 tim                                  x  
 

Samtliga      
Resetillägg > 10 tim                                x  

 
Frukost ingick i hotellpris  JA 

 
Avdrag för fria  måltider Lunch/middag    
                                                                 x                                           -                

RESEKOSTNADER 
RESEERSÄTTNING       * skriv endast hela km 

Summa endag =                     

FLERDYGNSFÖRRÄTTNING    

Traktamente Natt                                    x  

      

Bilersättning egen bil  
Kr 
 
 
           x 

Km 
 
* 
            

Traktamente Halvdag                             x           
 

Traktamente Heldag                               x  
      KOSTNADSREDOVISNING    

Resetillägg Halvdag                               x  
      

Tåg (kvitto)  exkl. moms 
      

Resetillägg Heldag                                 x  
      

Taxi, buss (kvitto) 
      

Kostavdrag Traktamente * 
-                   

P-avgift (kvitto) 
      

Kostavdrag Resetillägg Heldag ’ 
-                   

Hotellkostnad/Logi (kvitto) exkl. moms 
      

Utlandstraktamente 
      

Moms 
      

Kostavdrag utland 
-                   

Övrigt    
      

Summa flerdygn 
=                  

Summa  
=                 

  Totalt förrättningar =               

FÖRTROENDEMÄN 
  

Arvode per/tim                                     x  
      

Att erhålla 
=             

        
Förlorad arbetsförtjänst 
 
                     antal tim.               x       

      

Underskrift 

Summa förtroendemän 
=                   

Datum 
      

Attest 

*    Dec 2019 
 



 

Behandling av personuppgifter 
 

 
 

Hällefors kommun behöver dina personuppgifter för att kunna hantera din reseräkning. 
 
Hällefors kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet 
med gällande lagstiftning. Dina personuppgifter kommer att 
sparas hos kommunen i enlighet med gällande lagstiftning, 
vilket ibland innebär att personuppgifterna sparas för all framtid. 

 
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen Om du vill ha 
information om de uppgifter Hällefors kommun har om dig, 
begära rättelse, lämna invändningar eller annat, har du rätt att 
kontakta kommunen. Enklast görs det på kommun@hellefors.se. 

 
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sb-bergslagen.se
 
Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten. 
 
Mer information om hur Hällefors kommun behandlar dina 
personuppgifter finns på www.hellefors.se/gdpr. 
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