Anmälan av uppdrag

- Förtroendevald i Säters kommun

Anmälan av uppdrag

Anmälan av genomförda uppdrag för förtroendevalda i Säters kommun.
Anmälan lämnas till nämndsekreteraren senast den sista i varje månad.

Förtroendevald
Namn

Personnummer

Nämnd/styrelse

Månad och år

Uppdraget avser

Datum

Klockan
Fr o m-t o m

Egen bil
antal km

Attest
Ort och datum

Namnteckning, ordförande

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Namnförtydligande

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

Internetadress
www.sater.se

Anmälan av uppdrag

- Förtroendevald i Säters kommun

Information om blanketten
Inlämnande av blankett

En blankett ska endast innehålla uppgifter om uppdrag tillhörande en och
samma nämnd/styrelse.
Blanketten ska lämnas in till nämndsekreteraren senast den sista i månaden för
att utbetalning ska kunna ske nästkommande månad.

Uppdraget avser

Ange uppdrag/förrättning annat än sammanträde med den egna nämnden.

Egen bil antal km

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt
de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala
reseavtalet.
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts dock
inte om avståndet från den förtroendevaldas fasta bostad, studieort eller
arbetsplats till platsen för sammanträdet eller motsvarande understiger 3 km
enkel väg.
För hel- och deltidsengagerade med minst 40% tjänstgöring och där kommunen
tillhandahåller eget kontorsrum utgår ingen reseersättning till och från
arbetsplatsen.

Förlorad arbetsförtjänst
antal timmar

Ange förlorad arbetsförtjänst i antal timmar.
Intyg från arbetsgivare krävs innan utbetald ersättning kan ske.

Attest

Ordförande attesterar övriga nämndledamöters anmälan av uppdrag.
Vice ordförande attesterar ordförande.

Övrig information
Traktamente

Uppgifter för traktamente fylls i på separat blankett.

Traktamente utgår enligt traktamentsbestämmelser för kommunala
arbetstagare vid sammanträden, kurser, konferenser, studiebesök etc utom
kommunen, som har ett direkt samband med det kommunala uppdraget och
beslutats av respektive nämnd.
Den förtroendevalda måste alltid övernatta minst en natt för att
arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också
att den förtroendevalda reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från
den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.
E-postadresser

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Barn- och utbildningsnämnd
Jävsnämnd
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kulturnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Socialnämnd
Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

mai.anderson@kommun.sater.se
margareta.jakobsson@kommun.sater.se
margareta.jakobsson@kommun.sater.se
margareta.jakobsson@kommun.sater.se
josefina.andersson@kommun.sater.se
berit.lindström@kommun.sater.se
milis.snell@kommun.sater.se
Internetadress
www.sater.se

