Intyg om förlorad arbetsinkomst – förtroendevald
ej anställd av Ovanåkers kommun
OBLIGATORISKA UPPGIFTER
Förtroendevaldes namn

Personnr

Huvudarbetsgivare

Ledamot/ersättare i:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnd

Socialnämnd

Teknisk nämnd

Miljö- och byggnämnd

OBS! Något av alternativen 1 eller 2 måste fyllas i
1.INTYG OM ARBETSGIVARENS LÖNEAVDRAG
När jag är frånvarande från arbetet på grund av uppdrag som förtroendevald gör min arbetsgivare avdrag på
lönen
Jag har månadslön

Jag har timlön

Avdrag görs för hel dag i månad med:

Avdrag görs per timme
(exkl semesterersättning) med: ………………….Kr/tim

28 dagar ………………..Kr/dag
30 dagar ………………..Kr/dag
31 dagar ………………..Kr/dag
Avdrag görs per timme med: ……………….Kr/tim

Ort och datum

Förtroendevaldes underskrift

Att ovanstående uppgifter om löneavdrag är riktiga intygas:
Ort och datum

Arbetsgivarens underskrift

Telefon

E-post

2. REDOVISNING AV INKOMSTBORTFALL – Schablonersättning
Till försäkringskassan meddelad årsinkomst:………………………..kr
Ort och datum
Förtroendevalds namnteckning

Denna blankett lämnas ifylld och undertecknad till Löneenheten. Löneenheten skickar sedan en kopia till
berörd/berörda nämndsekreterare.

Information till den registrerade
Ovanåkers kommun behöver behandla dina personuppgifter i syfte att ge berättigad ersättning. Vi
behandlar dina personuppgifter med stöd av ”rättslig förpliktelse” då denna behandling av dina
personuppgifter krävs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter som grundar sig på ditt
förtroendemannauppdrag. Om du väljer att inte lämna personuppgifter uteblir ersättning.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, arbetsgivare och månadslön/timlön.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.
Dina personuppgifter sparas i tio år. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller vilket innebär
att dina uppgifter kan komma att utlämnas enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att
begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information,
kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker
att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud
via e-post, dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett
felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att
återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen
innan samtycket återkallades. Kontakta i så fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till.
Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde CGI som har tillgång till dina personuppgifter för
att kunna utföra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Biträdet får inte använda
personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.

