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2 Arbetsgivare

1 Arbetstagare
Namn Personnummer

Firma

Adress

Postnummer Ort

Organisationsnummer

Representant Telefonnummer

3 Uppgifter om anställning

4 Uppgifter om anställningens upphörande

Fortfarande anställdAnställningstid Fr o m _______________ T o m _________________

Befattning (anställd som) ______________________________________________________________________________

Tjänstledig Fr o m _______________ T o m _________________

Anställningsform

Tillsvidareanställning

Intermittent anställning (”behovsanställning”)

Provanställning t o m __________________

Tidsbegränsad anställning - Avtalat slutdatum __________________

Arbetstid

Heltid, ange timmar per vecka ________________

Deltid, ange timmar per vecka ________________

Varierande arbetstid (exempelvis intermittent anställning, ”behovsanställning” eller liknande)

Vilket utgör _____________% av heltidstjänst

Särskilda upplysningar om anställningen

Anställd i bemanningsföretag för uthyrning Ja Nej

Uppsägning p.g.a. arbetsbrist

Avslutad tidsbegränsad anställning

Den anställdes egen begäran

Annan orsak ___________________________________________________________________________________________________________

Besked om uppsägning lämnades till den anställde den ____________________

Besked om att anställningen inte skulle fortsätta lämnat den ______________

Anledning till att anställningen har upphört helt eller delvis

Ersättning med anledning av anställningens upphörande

Har avtal om avgångsvederlag eller annan ersättning ingåtts? Ja Nej

Erbjudande om fortsatt arbete

Nej Ja Fr o m ________________ T o m ___________________ Tills vidare

Heltid         Varierande arbetstid (timanställning)

Deltid

Har arbetstagaren accepterat? Ja Nej, ange datum då hon/han tackade nej ________________

Ange timmar per vecka _____________

Ange timmar per vecka _____________

http://www.foretagande.se
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5 Arbetad tid

6 Uppgifter om lönen

7 Övriga uppgifter om arbetad tid och lön

Övertid, ange ____________ kr/tim Mertid/fyllnadstid, ange __________ kr/tim

Den redovisade tiden nedan avser fr o m ________________ t o m ___________________

Arbetade
timmar

Frånvaro Övertid Mertid/
Fyllnadstid

Månadslön Veckolön Daglön Timlön Belopp i kronor ____________________

Nej - redovisa den timlönen nedan Ja - redovisa den lönen månad för 
månad i bilaga.

Lön utöver månads-, vecko-, dag- eller timlön (ex. jour- 
eller OB-ersättning, gage, el. dyl.) och andra skattepliktiga 
ersättningar som inte ingår i den ovan angivna lönen?

Nej Ja - redovisa den lönen månad för 
månad i bilaga.

År/månad Sjuklön
Antal dagarKr/månad

Typ av lön

Har timlönen för övertids-, mertids- eller fyllnadsarbetet varierat?

Övrig lön

Har den anställde haft ferie-, uppehålls- eller semesterlön?

Ferielön Uppehållslön Semesterlön

http://www.foretagande.se
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8 Annan ersättning som beskattas som inkomst av tjänst

Arbetsgivarens underskrift
Datum och ort

Namnförtydligande

Underskrift

Den redovisade tiden nedan avser fr o m ________________ t o m ___________________

År/månad Ange art Timmar Kr/mån

9 Övriga upplysningar
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