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Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
 
Ersättning utgår med belopp per timma som baseras på den faktiska inkomst-
förlusten. Den förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka förlusten till 
behörig instans. 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för högst åtta timmar per dag. Om 
förtroendevald med schemalagd arbetstid med intyg från arbetsgivaren visar 
att arbetsinkomst förlorats för mer än åtta timmar utgår ersättning även för 
denna tid. Intyg om detta ska lämnas samtidigt med begäran om ersättning. 
 
Storleken på ersättning för förlorad arbetsinkomst grundas på i förväg in-
lämnad löneuppgift. Uppgift lämnas vid första ersättningsbegäran för varje 
kalenderår samt vid inkomstförändring. Retroaktiv justering av belopp kan 
inte ske. 
 
För anställda gäller som grund för ersättningens storlek inlämnad, av arbets-
givaren styrkt, uppgift om månadsinkomst. Ersättning sker i enlighet med 
anmälda timmar på inlämnad reseräkning och arvodesblankett.  
 
Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 
165. 
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utges då det mellan arbetstagaren 
och arbetsgivaren föreligger särskilt avtal om att den förtroendevalde fullgör 
arbetet på annan tid p g a uppdraget. Arbetsgivaren ska intyga att särskilt avtal 
finns. 
 
För egenföretagare grundas ersättningens storlek på inlämnad uppgift om 
styrkt månadsinkomst eller på schablonberäknad årsinkomst om 40 % av 
grundarvode för kommunalråd. Arvodesdelegationen prövar i varje enskilt fall 
rätten att använda schablonberäknad inkomst.  
 
Med egenföretagare avses person som innehar F-skattesedel. Annan 
bedömning avgörs i varje enskilt fall av arvodesdelegationen.  
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I de fall den förtroendevalde uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller 
föräldrapenning utgår ersättning med det belopp den förtroendevalde går 
miste om p g a sitt uppdrag. Begärt belopp styrkas med intyg eller mot-
svarande från ansvarig kassa. För Försäkringskassans godkännande av 
fullgörande av uppdrag under pågående sjukskrivning ansvarar den för-
troendevalde. 
 
Högsta ersättning för förlorad arbetsinkomst motsvarar en dagersättning *) för 
Kommunalråd. 
 
*) Dagersättning = grundarvode för kommunalråd 22 dagar: 
 
 
OBS! 
Intyget finns även tillgängligt på nätet. 
https://www.boras.se/download/18.24c372b165863b444441572/15361305541
09/Intyg%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rlorad%20arbetsinkomst%202018.pdf 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Maimu Seppel 
Stadsledningskansliet 
 
 
 
Vid eventuella frågor kontakta våran lönekonsult Petra Syrén  på Personal- 
och kontorsservice  tel 35 77 29 
 
 
 


