
 
 

   

Deklarationsblankett för konfliktstöd, Sveriges Ingenjörer 
 

1 Personuppgifter 

 

___________________________________ 
Namn 

 

___________________________________ 
Personnummer 

 

___________________________________ 
Adress 

 

___________________________________ 
Postnummer Ort 

 

___________________________________ 
Mobiltelefon 

 

___________________________________ 
E-post 

 

2 Löneuppgifter*   3 Arbetsplatsuppgifter 

 

____________________ 

 

___________________ 

  

___________________________________ 
Fast månadslön (kr/mån) Rörlig lön (kr/mån)  Arbetsgivare 

 

____________________ 

 

___________________ 

  

___________________________________ 
Skattepliktig förmån (kr/mån) Förmånen avser  Arbetsplatsort 

 

________________________________________ 

  

4 Ingen annan ersättning 
Bankkonto inkl clearingnummer  Jag har inte ansökt/kommer inte att ansöka om konfliktersättning från 

annan facklig organisation än Sveriges Ingenjörer.  

 

____________________ 

 

32:00, kolumn 1 

  

Ja 

 

Nej 

 

Bankens namn Kommunalskattesats     

 

5. Deklaration 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Underskrift 
Jag försäkrar att dessa uppgifter är sanna och korrekta:  Sveriges Ingenjörers anteckningar:  

 

____________________________________ 

      

 Medlemmens underskrift  Konflikt- 

listan 

Stickprov Dagar Ersättning Utbetalt 

*) Stickprov görs innan utbetalning. Du ska därför vara beredd att skicka in dokumentation som styrker angiven lönenivå.  

   Konfliktsersättning som söks  

  

Datum 

 Full 

ers 

 Halv 

ers 

 Ingen 

ers 
  

Orsak 
          

Mån          
          

Tis          
          

Ons          
          

Tors          
          

Fre          
          

Lör          
          

Sön          
          

Mån          
          

Tis          
          

Ons          
          

Tors          
          

Fre          
          

Lör          
          

Sön          
          



 
 

   

Anvisningar 
Deklarationsblanketten är underlag för beräkning av din konfliktersättning. Om konflikten blir långvarig kan du 

behöva skicka in mer än en blankett. Ambitionen är att du ska få konfliktersättningen innan arbetsgivaren gör 

löneavdraget, det förutsätter dock att blanketten skickas in så snart det är möjligt. Från det att Sveriges 

Ingenjörer har erhållit blanketten kommer utbetalningen att ta cirka 5-10 arbetsdagar. Utbetalning sker dock 

tidigast den 16 maj 2023. 

 

1 Personuppgifter 
Ange mobiltelefonnummer och e-post som förbundet kan nå dig på under konflikten.  

 

2 Löneuppgifter 
I rutan för fast månadslön ska du ange din månadslön i kronor vid konfliktens utbrott. Om du arbetar deltid ska 

du ange din deltidslön. Mertid eller övertid ska inte tas med.  

I rutan för rörlig lön ska du ange eventuell provision, uppdragstillägg, jourersättning etc. Dessa tillägg ska vara 

genomsnittet under den senaste 12-månadersperioden. Övertid, mertid och restidsersättning är ej 

ersättningsgrundande och ska därför ej räknas in i den rörliga lönen.  

I rutan för skattepliktig förmån anges förmånsvärdet för eventuell förmån som du ej har haft möjlighet att 

använda under konflikten, exempelvis fri bil. I rutan ska du ange det skattepliktiga värdet av förmånen.  

 

Observera att du måste ange bankkontot inkl celaringnr (det är det fyrsiffriga numret som tilldelas varje 

bankkontor). Observera dock att Swedbank har fem siffror, ex 8327-9, vi vill då att samtliga anges. Har du 

personkonto i Nordea, använd 3300 som clearingnummer.  

 

Konfliktersättningen är skattefri och betalas därför ut med nettobelopp som ska motsvara det verkliga 

lönebortfallet efter skatt beräknat på hela inkomståret. Vi beräknar ersättningen schablonmässigt (lika för alla) 

efter skattetabell 32.  

 

4 Ingen annan ersättning  
Du kryssar JA om du inte har ansökt eller inte kommer att ansöka om konfliktersättning från annan facklig 

organisation. Du kryssar NEJ om du redan har ansökt om konfliktersättning från annan facklig organisation eller 

har för avsikt att göra det.  
 

5 Deklaration 
Det är viktigt att du deklarerar samtliga dagar som du varit uttagen i konflikt, detta då du har rätt till full 

ersättning från första dagen (även dag som annars är arbetsbefriad exempelvis lördag och söndag).  

För varje dag som omfattas av konfliktperioden ska du ange om du ansöker om full, halv eller ingen 

konfliktersättning.  

Du har rätt till full konfliktersättning de dagar du till följd av konflikten inte har fått någon lön eller fått lön för 

mindre än halva din arbetsdag. 

Du har rätt till halv konfliktersättning om du till följd av konflikten fått lön för minst halva din arbetsdag men 

mindre än hel dag.  

Du har inte rätt till någon konfliktersättning om du erhållit lön/ersättning för hela din arbetsdag. Ange orsak, tex 

dispens, ”ej lockout”, semester, kompledighet, permission, tjänstledighet, dag med ersättning från 

Försäkringskassan samt arbete för annan arbetsgivare.  

 

6 Underskrift 
Med din underskrift intygar du att angivna uppgifter i deklarationen är korrekta. Sveriges Ingenjörer kommer att 

göra stickprov på vissa löneuppgifter. Du ska därför vara beredd att styrka dina uppgifter med exempelvis den 

senaste lönespecifikationen som visar den fasta månadslönen eller beräkningen av den genomsnittliga rörliga 

lönedelen den senaste 12-månadersperioden. Vid stickprov kommer utbetalning ej att ske innan önskat underlag 

erhållits.  
 

 

Hit skickas blanketten 
Efter din underskrift kan blanketten skickas till förbundet antingen via post eller som en pdf av originalet till:  

Sveriges Ingenjörer, Konfliktersättning, SVARSPOST, 20081245, SE 110 07 Stockholm (du behöver ej 

frankera kuvertet).  

eller konflikt@sverigesingenjorer.se 

 
 


	Namn: 
	Personnummer: 
	Adress: 
	Postnummer Ort: 
	Mobiltelefon: 
	Epost: 
	Fast månadslön krmån: 
	Rörlig lön krmån: 
	Arbetsgivare: 
	Skattepliktig förmån krmån: 
	Förmånen avser: 
	Arbetsplatsort: 
	Bankkonto inkl clearingnummer: 
	Bankens namn: 
	Mån: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	Tis: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	Ons: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	Tors: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	Fre: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	Lör: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	Sön: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	undefined_21: 
	Mån_2: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	undefined_24: 
	Tis_2: 
	undefined_25: 
	undefined_26: 
	undefined_27: 
	Ons_2: 
	undefined_28: 
	undefined_29: 
	undefined_30: 
	Tors_2: 
	undefined_31: 
	undefined_32: 
	undefined_33: 
	Fre_2: 
	undefined_34: 
	undefined_35: 
	undefined_36: 
	Lör_2: 
	undefined_37: 
	undefined_38: 
	undefined_39: 
	Sön_2: 
	undefined_40: 
	undefined_41: 
	undefined_42: 
	Medlemmens underskrift: 
	Sveriges Ingenjörers anteckningarRow1: 
	Sveriges Ingenjörers anteckningarRow1_2: 
	Sveriges Ingenjörers anteckningarRow1_3: 
	Sveriges Ingenjörers anteckningarRow1_4: 
	Sveriges Ingenjörers anteckningarRow1_5: 
	Stickprov: 
	Dagar: 
	Ersättning: 
	Utbetalt: 


