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Intyg för ersättning vid förlorad arbetsinkomst 
samt ev. förlorad avsättning till tjänstepensionen.

Detta intyg gäller 1 jan - 31 dec år               , eller tills uppgifterna förändras då ett nytt 
intyg ska lämnas in. Intyget ifylles av förtroendevaldes arbetsgivare/egen företagare. 

UPPGIFT OM ANSTÄLLNING (IFYLLES AV ARBETSGIVAREN) 

ARBETSTAGARENS/EGENFÖRETAGARENS NAMN ARBETSTAGARENS PERSONNUMMER  

ARBETSGIVARE, NAMN ARBETSGIVARE TELEFON 

FÖRTROENDEVALDS ANSTÄLLNINGSFORM FÖRTROENDEVALDS FÖRVÄNTADE ÅRSINKOMST, KRONOR 

VID FRÅNVARO FÖR POLITISKT UPPDRAG GÖRS AVDRAG MED ___________ KRONOR/TIMME. 

FRÅNVARON INNEBÄR FÖRLORADE PENSIONSFÖRMÅNER 

NEJJA 

ATT  OVANSTÅENDE UPPGIFTER  OM  LÖNEAVDRAG  ÄR  RIKTIGA  INTYGAS:  ARBETSGIVARENS UNDERSKRIFT 

ORT & DATUM NAMNTECKNING 

UPPGIFTER SOM IFYLLES AV DIG SOM ÄR EGEN FÖRETAGARE 

ORGANISATIONSNUMMER FÖRTROENDEVALDS FÖRVÄNTADE ÅRSINKOMST, KRONOR 

VID FRÅNVARO FÖR POLITISKT UPPDRAG GÖRS AVDRAG MED ___________ KRONOR/TIMME. 

ATT OVANSTÅENDE UPPGIFTER OM LÖNEAVDRAG ÄR RIKTIGA INTYGAS: EGEN FÖRETAGARES UNDERSKRIFT 

ORT & DATUM NAMNTECKNING 

Information om Nya dataskyddsförordningen  (EU) 2016/679 
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter kommer 
att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna behandlas enligt 
de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan lagstiftning som rör personuppgifter. Om 
uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, 
en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig 
som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi 
behandlar om dig. 

Ifylld blankett skickas via mail till hr-support@vallentuna.se

Eller med post till:
Vallentuna kommun
Att: HR-support
Vallentuna 186 86.
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