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Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevald som tar tjänstledigt för varje tillfälle för att genomföra 
förtroendeuppdrag för Borås Stad, har rätt till ersättning för förlorad arbets-
inkomst. Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde har ett 
faktiskt löneavdrag kopplat till tjänstledigheten. 

Den förtroendevalde är skyldig att kunna styrka den förlorade arbetsinkomsten. 
I annat fall blir den förtroendevalde återbetalningsskyldig om ersättning hunnit 
betalas ut. Ersättning för förlorad arbetsinkomst grundas på inlämnade upp-
gifter om månads eller timlön och betalas ut med belopp per timma. 
Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 
165, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma. Högsta tim-
ersättning för förlorad arbetsinkomst motsvarar månadsarvode till kommunal-
råd dividerat med 165 timmar. Intyget lämnas vid den första begäran om 
ersättning och vid ändrad inkomst. 

Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. Ersättning sker för de timmar som 
anmäls på inlämnad lista och kan betalas ut med högst 8 timmar per dag. 
Förtroendevald som arbetar skift eller har schemalagd arbetstid och som kan 
visa förlust av arbetsinkomst för mer än 8 timmars arbete, kan få ersättning 
även för den tiden. Då ska intyg från arbetsgivaren lämnas samtidigt med 
begäran om ersättning. Ersättning betalas inte ut för tid för inläsning av 
handlingar enligt KL 4 kap § 11. Rörliga prestationsersättningar från anställning 
ersätts inte. 

Anställda 

För anställda är grunden för ersättningens storlek, inkomstuppgifter som är 
styrkta av arbetsgivaren. Som anställd räknas även den som driver egen 
verksamhet i form av aktiebolag. För anställd i eget aktiebolag ska inkomsten 
styrkas av lönespecifikation, revisor eller liknande. 
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Egenföretagare 

Med egenföretagare menas en person som har F-skattsedel. Ersättningens 
storlek grundas på inlämnad uppgift om styrkt årsinkomst eller på schablon-
beräknad årsinkomst. Schablonen är 40 procent av grundarvodet. 
Arvodesdelegationen prövar rätten i varje enskild ansökan. Annan bedömning 
av arbetsinkomsten avgörs i varje enskilt fall av arvodesdelegationen. 

Övriga 

Om den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller 
föräldrapenning motsvarar ersättningen det belopp som den förtroendevalde 
går miste om på grund av sitt uppdrag. Begärt belopp styrks med intyg eller 
motsvarande från ansvarig a-kassa eller försäkringskassa. Den förtroendevalde 
ansvarar själv för att försäkringskassan godkänt uppdrag under pågående 
sjukskrivning. För förtroendevalda med timanställning ska arbetsinkomsten 
grundas på inkomster som den förtroendevalde antas ha under ett år eller 
åtminstone under sex månader framåt. Det ska framgå av intyg från arbets-
givaren att begärd ersättning avser schemalagd arbetstid. 

Med vänlig hälsning 

Michelle Olausson
Stadsledningskansliet 

Vid eventuella frågor, kontakta lönekonsult Emelie Ask Åkerlund på 
Servicekontoret,  Löneservice; telefon 033-35 70 35, e-postadress 
emelie.ask.akerlund@boras.se


