
Datum Resväg Körda km Parkeringsavg Avvikande konto

Totalt 0 0

Datum

Körjournalens och kvittons totalsummor ska rapporteras i Självservice (Manual Medarbetare). Finns inte tillgång till Självservice ska blankett fyllas i och kvitton fästas på blanketten.                                                                                                                 Uppdaterad 2017-01-23

Namn   Personnummer
Bilersättning/Körjournal 

Arbetsplats

Anteckning

Skriv tydligt. Är blanketten inte läsbar eller fullständigt ifylld skickas den tillbaka till ansvarig chef, vilket kan medföra att utbetalning inte sker i tid.                                      
Medarbetaren fyller i blanketten och lämnar till ansvarig chef för godkännande.
Chefen mailar, endast blanketter där tillgång till självservice inte finns, till Soltak AB Lön för handläggning. Samtliga original skickas till HR för arkivering.

Underskrift medarbetare Namnförtydligande ansvarig chef 

Underskrift ansvarig chef 
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