
 

 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Körjournal 

Datum  

(dag, mån) 

Resväg Tur och retur 
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Underskrift 

Jag försäkrar att de redovisade uppgifterna är riktiga 

Datum Underskrift 

Namnförtydligande 

 

Namn och adress Journalnummer 

 Telefonnummer (även riktnummer) 

 Mobiltelefonnummer 

E-postadress  

Projektnamn 

Huvudaktivitet   Körjournalen gäller år 

KÖRJOURNAL 

- projektstöd 

Använd den här blanketten när du ska 
redovisa resor med egen bil i projektet. 
 
Resor med egen bil ersätts med en 
enhetskostnad på 30 kronor per mil.  
 
Blanketten räknar automatiskt ut din totala 
kostnad. 
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