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BEGÄRAN OM ERSÄTTNING
MOTTAGARENS UPPGIFTER
(SKRIV TYDLIGT, ANVÄND GÄRNA DATOR)

Namn Bank

Mobilnummer Clearingnummer

E-post Kontonummer

SPECIFIKATION AV KOSTNADER

NR
OMRÅDE/
BUDGETPOST SPECIFIKATION BELOPP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ANTAL UNDERLAG: BEGÄRD SUMMA

UNDERSKRIFT
Ort och datum Namnteckning

Namnförtydligande

ATTEST (GÖRS AV EN STYRELSEMEDLEM)
Namnförtydligande Namnteckning



STOCKHOLM

LIDNERSGATAN 10 112 53 STOCKHOLM  KONTAKT@SVEROKSTOCKHOLM.SE  TEL: 08-653 4321

HUR FYLLER JAG I BLANKETTEN?
Denna sida ska inte skickas in!

1. Samla ihop dina underlag, dvs. kvitton, betalda fakturor och annat som visar vad du betalat 
för

2. På varje blankett finns det plats att redovisa upp till tio (10) underlag. 

3. Häfta (tejpa inte!) dina underlag på tomma A4-ark. Använd gärna bägge sidor av A4-arken. 
Tänk på
• att underlagen inte får täcka varandra alls
• att det får finnas flera underlag per ark (bra om underlagen sitter tätt)
• att det ska stå vad du köpt på underlaget, begär därför specificerat kvitto
• att om utlägget gäller mat ska du skriva vilka som ätit på baksidan av kvittot
• att vid resa med privat bil ska du på A4-arket skriva resrutt, antal kilometer i rutten, vad 

resan gällde och vilka som reste i bilen (ersättning utgår enligt Skatteverkets regler)
• att kvitton där det inte står vad du köpt inte gäller som underlag
• att kontokortsslippar och liknande inte gäller som underlag

4. Numrera varje underlag i nedre högra hörnet och ringa in siffran.

5. Skriv personuppgifter på blanketten (rutan Mottagarens personuppgifter).

6. För varje utlägg ange på den rad som har samma nummer som utlägget
• område, dvs. verksamhetsområde, projekt eller arbetsgrupp
• specifikation, dvs. vad utlägget handlar om
• belopp

7. Fyll i antal underlag på raden Antal underlag. 

8. Fyll i summan av alla Belopp på raden Begärd summa.

9. Fyll i Ort och datum och Namnförtydligande

10. Skriv under

11. Lämna blanketten till någon i distriktsstyrelsen för underskrift eller stoppa i distriktets 
brevlåda

OBS! Om du söker bilersättning så behöver du inte skicka med något kvitto. Du skriver orterna 
du åker mellan och resesträckan direkt på blanketten!

 Tips: Behåll din skannade kopia tills du fått ersättningen.
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