
 

Intyg om förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda  

i Falköpings kommun – löntagare  
Enligt bestämmelser om ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Falköpings kommun  

Förtroendevalds namn Förtroendevalds personnummer 
 
 

  

Arbetsgivare 
 
 

Arbetsgivarens organisationsnummer 
 

Arbetsgivarens kontaktperson 
 
 

Kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress 

 

Anställd som 
 
 

Tjänstgöringsgrad i procent 

Timavdrag, exklusive förlorad semesterförmån, i kronor 
 
 

Eventuell tjänstledighet i procent 
 
 

 

 

Förlorad semesterförmån 

Löneavdrag för tjänstledighet medför inte alltid bortfall av semesterförmåner. Förtroendevald 
som har förlorat semesterersättning eller semesterlön på grund av sitt förtroendeuppdrag har 
rätt till ersättning motsvarande det förlorade beloppet. Arbetsgivaren ska intyga att semesterlön 
har förlorats och hur stor förlusten är.  

Arbetsgivaren intygar ett av följande sätt.  

Arbetsgivaren gör ett löpande avdrag vid varje tjänstledighet för politiskt uppdrag. 

Timavdrag, inklusive förlorad semesterförmån, i kronor ___________________ 

 

Arbetsgivaren räknar först vid semesterårets slut ut minskad semesterförmån för 
tjänstledighet för politiskt uppdrag. Den förlorade semesterförmånen intygas på 
separat blankett vid intjänandeårets slut. Dock senast i juni månad varje år. 

 

Arbetsgivarens underskrift 
 
 
 

Namnförtydligande 
 

Datum 
 
 

Ifylld blankett lämnas till Löneenheten, Falköpings kommun, 521 81 Falköping.  Mer information 

finns på blankettens baksida och i bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i 

Falköpings kommun. 

Arbetstiden är förlagd till (ett eller flera alternativ kan markeras) 
 

Dag 
 
 
 

Kväll 
 

Natt Helg 
 



Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda  
i Falköpings kommun 

Förtroendevald har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner 

som förloras på grund av uppdraget. Ersättningen regleras i bestämmelser om ekonomisk 

ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun.  

Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalda faktiskt har förlorat arbetsinkomst. 

Det innebär till exempel att den förtroendevalda inte har rätt till ersättning för förlorad arbets-

inkomst vid ett uppdrag på ledig tid, vid uttag av flextid eller under semestern. Detsamma 

gäller om den förtroendevalda har tagit partiellt eller generellt tjänstledigt eller om den 

förtroendevalda har bytt arbetspass för att utföra uppdraget på ledig tid. Den förlorade 

arbetsinkomsten ska styrkas.  

Löntagare ersätts med det timbelopp som motsvarar den förlorade arbetsinkomsten. Egna 

företagare ska årligen styrka sin registrerade årsinkomst för den egna verksamheten med intyg 

från försäkringskassan. Förtroendevald som uppbär arbetslöshetsersättning, föräldrapenning 

eller sjukpenning ska styrka begärt belopp med intyg från det organ som betalar ut ersättningen. 

Anvisningar 

Förtroendevald ska själv varje månad begära ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Förtroendevald som är löntagare och begär ersättning för förlorad arbetsinkomst ska årligen 

och vid förändring styrka sina löneavdrag med intyg från sin arbetsgivare. Detta gäller även 

då förtroendevald är anställd av Falköpings kommun.  

Intygen lämnas till Löneenheten, Falköpings kommun, 521 81 Falköping. Ersättning för 

förlorad arbetsinkomst betalas inte ut utan giltigt intyg.  

För att få ersättning utbetald ska den förtroendevalda rapportera in sin begäran elektroniskt  

i den avsedda e-tjänsten på Falköpings kommuns hemsida. Utbetalning sker endast efter 

begäran och vid ett tillfälle per månad.  

Begäran om ersättning, tillsammans med fullständiga underlag, ska framställas snarast, dock 

senast inom ett halvår räknat från dagen för sammanträdet, eller motsvarande, till vilken 

ersättningen hänför sig.  

Löntagare som förlorar OB-tillägg är berättigad ersättning för detta. Vid begäran om 

ersättning för förlorade OB-tillägg ska förlusten styrkas med intyg från den förtroendevaldas 

arbetsgivare på separat blankett.  

Förlorad pensionsförmån 

Förtroendevald som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst har också rätt till 

ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättning för förlorad pensionsförmån uppgår till  

4,5 procent av den förlorade arbetsinkomsten och räknas upp per automatik vid utbetalning av 

förlorad arbetsinkomst. Ersättningen kräver ingen särskild begäran från den förtroendevalda. 

Förlorad semesterförmån 

Förtroendevald som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst kan också ha rätt till 

ersättning för förlorad semesterförmån. Löneavdrag för tjänstledighet medför inte alltid 

bortfall av semesterförmåner. Förtroendevald som har förlorat semesterersättning eller 

semesterlön på grund av sitt förtroendeuppdrag har rätt till ersättning motsvarande det 

förlorade beloppet. Arbetsgivaren ska intyga att semesterlön har förlorats och hur stor 

förlusten är.  


