
	
	
	

Intyg exempel 1A. Anställd.  

  

Örebro	kommun	

Box	30	000	
701	35	Orebro	

INTYG	
	

Härmed	intygas	att	Kalle	Kallesson	(850101‐0101)	har	haft	bruttolöneavdrag	för	tjänstledighet	i	samband	med	
förtroendemannauppdrag	under	år	2014	med	totalt	x	timmar	och	xx	kronor	från	Företaget	AB.		

Orebro	2015‐xx‐xx	

Fia	Finnson		

Lönehandläggare		
Företaget	AB	

Företaget	AB	
Företagsgatan	1,	101	00,	Orebro	
011‐110001	
foretaget@foretaget.ft	
www.foretaget.ft	
	



 

Statens blomsterhandel    

 

Intyg exempel 1B. Anställd. 

 

 

        Datum 

        2015‐xx‐xx 

 

 

 

INTYG 

Härmed intygas att Kalle Kallesson 850101‐0101 varit ledig för offentliga uppdrag under 

tiden 2014‐xx‐xx – 2014‐xx‐xx och har haft bruttoavdrag på lönen för den tiden med totalt x 

kronor.  

 

 

Uppgiftslämnare 

 

Fia Finnson 

Statens blomsterhandel 

 



Företaget AB    Lönespecifikation 

 

Intyg exempel 2. Anställd lönespec.  

 

Anställningsnummer: 01  Kalle Kallesson 

Löneperiod: 2014‐01‐01 – 2014‐01‐31  Förtroendemannagatan 2 

Avvikelser:  701 01 Kommunby 

Bankkontonummer:  

 

 

Löneart  Benämning  Datum Kvantitet Enhet A‐pris  Belopp
01  Månadslön  160 timmar   22 720,00
02  Tjänstledighet    
03  Avdrag för offentligt uppdrag   140107‐140107 3 timmar 142  ‐426,00
03  Avdrag för offentligt uppdrag   140124‐140124 5 timmar 142  ‐710,00
04   Semester     

 

 

Observera att om du lämnar in lönespecifikationer som intyg ska 

det tydligt framgå vilka datum och avdragna summor som gäller 

specifikt för förtroendeuppdrag i Örebro kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvarvarande semesterdagar  Totalt i år  Skatt beräknad på Utbetalning 

Betalda:  
Obetalda:  
Sparade: 
Tidssaldo: 
Komptid: 

Bruttolön: 
Förmån: 
Skatt 

Bruttolön:
Förmån:  
Tabell: 
Enggångsskatt: 
Arbetsgivaravgift: 

Bruttolön: 21 584,00 
Skatt: 3 500,00 
Övriga avdrag: 
Ersättning: 
Öresutjämning: 

    Utbetalas 2014‐01‐25           18 084, 00
   

Adress  Telefon  Fax Org.nr. 

Företagsgatan 1  001‐01010  0101010‐0101 



Företaget AB    Lönespecifikation 

 

Intyg exempel 2. Anställd lönespec.  

701 00 Företagsbyn    E‐post

 



 

 
Telefon 010-010101 
Fax  

Inläsningscentral 
Box 10101 
 

www.fkassa.akassa.fk 
fkassa@akassa.fk 

 

 

 

 

Exempel intyg 3. Föräldraledig, arbetssökande 

Försäkringskassa 
A-kassa 

0897097124_40084-0909898645454 

Datum                                                           Personnr 

2014-xx-xx                                      19850101-0101 

 

 

 

 

Ang Föräldrapenning/A-kassa 

Kallesson, Kalle har avsagt sig ansökt föräldrapenning/a-kassa med 
en fjärdedel den xx januari 2014.  
 
En fjärdedel dag föräldrapenning/A-kassa är bruttobelopp xxx 
kronor.  

Försäkringskassa/A-kassa 

Fia Finnson 

KC Kundcenterstaden 

Fia Finnson, 0711-001100 

 
Kalle Kallesson  
Förtroendemannagatan 2 
701 00 Kommunby 



ÖREBRO KOMMUN   

 

   
orebro.se 

Intyg mall. Egenföretagare.  

Intyg om inkomstbortfall under 2014 
Härmed intygas att erhållen ersättning på xxx kronor under 2014 för förlorad 
arbetsinkomst motsvarar summan av uteblivna inkomster i det egna företaget 
till följd av offentliga uppdrag.  
 
Till intyget biläggs inkomstuppgift för 2014 från Försäkringskassan. 
 
Om nämndens ordförande behöver ytterligare underlag för att kunna tillstyrka 
att rätt ersättning betalats ut är jag skyldig att tillhandahålla sådan information.  
 
Företagets namn:  
 
Datum:  
 
Namnunderskrift: 
 
 
 
 
xx xx-sson 
Ledamot i x-nämnden 
Örebro kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X-nämnden 
Örebro kommun 
 



ÖREBRO KOMMUN   

  2 (2) 

Intyg mall. Egenföretagare.  

Utdrag ur arvodesreglerna för Örebro kommun (Ks 689/2014):  
 
”Egna företagare 
 
Förtroendevald som är egen företagare ska på särskilt intyg lämna uppgifter 
om beräknad årsinkomst. De lämnade uppgifterna ska styrkas med intyg från 
försäkringskassa om registrerad inkomst av annat förvärvsarbete. Den 
förtroendevalde är också skyldig att lämna de uppgifter i övrigt om sin rörelse 
och omständigheterna kring inkomstförlusten som ordföranden anser sig 
behöva för att bedöma skäligheten i yrkandet. Sådana uppgifter kan gälla 
aktuell inkomst av näringsverksamhet, varaktigheten av verksamheten, behov 
av att anlita ersättare, inskränkning i öppethållandetider, avstående av uppdrag 
med mera. 
 
Egna företagare, vilka driver sin verksamhet i fåmansföretag, kan vara såväl 
ensamföretagare till ett aktiebolag, som dess ende anställde. Företagaren får då 
själv bestämma och intyga sitt löneavdrag i anställningen. Skulle uppgifterna i 
intyget från arbetsgivaren ifrågasättas, exempelvis vid en juridisk process, har 
vederbörande bevisbördan för att uppgifterna i intyget är korrekta.” 
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