ÖVERFÖRMYNDARKONTORET
Eskilstuna & Strängnäs Kommun

INFORMERAR
.

Så här fyller du i begäran om arvodesblanketten
Uppdrag under (period)
Ange datum. Exempelvis 1 maj-31 maj 2015. Använd en blankett för respektive månad.

-

Uppdrag som utförts
Ange vad som utförts under respektive kategori. Har du exempelvis varit på
asylutredning, skriv det vid Bokade besök Migrationsverket. Ange var du har varit.
Var exempelvis asylutredningen i Uppsala, skriv asylutredning Uppsala. Är du osäker
på kategori, skriv det vid Andra åtgärder. Skriv sedan vad som utförts under
Specifikation av administrativa uppgifter och andra åtgärder.
Under Administrativa uppgifter med mera ange tid du arbetat med administration
(inklusive telefonsamtal). Är det många timmar måste det finnas en förklaring, skriv
förklaringen vid Övriga upplysningar.

-

Datum/Från kl/Till kl
Ange datum, starttid och sluttid. Starttid och sluttid är då du börjat och slutat ett
uppdrag. Skriv inte med färdtid.

-

Arbetad tid Tim
Ange tid du haft uppdrag. Arbetstid räknas per minut inte per timme. Arbetstid är
när du exempelvis är med barnet hos Migrationsverket eller socialtjänsten. Det kan
också vara att ni träffas i HVB-hemmet eller familjehemmet. Har du varit med barnet
på en plats i många timmar, skriv orsaken till det vid Övriga upplysningar.

-

Färdtid Tim
Ange tid du rest i ett uppdrag. Färdtid räknas per minut inte per timme. Åker du
exempelvis tåg är färdtiden tågresan (inklusive väntetid). Åker du bil är färdtiden
startadress till slutadress. Blev det någon försening eller liknande, skriv det vid Övriga
upplysningar. Är din restid inom Eskilstuna exempelvis 1 timme måste det finnas en
förklaring, skriv förklaringen vid Övriga upplysningar. Observera att om du reser med
barnet räknas tiden för resan som färdtid.

-

Kostnadsersättning
Ange belopp du lagt ut och bifoga kvitto. Kvitto måste finnas för att få
kostnadsersättning. Du får endast kostnadsersättning för egna utlägg.

-

Resor Km/SEK
Reser du med egen bil ange kilometer.

