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Anvisningar för blanketterna ”Intyg om förlorad arbetsinkomst –
förtroendevalda” och ”Sammanträdesarvode”.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda i Härjedalens kommun
Ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst, med belopp motsvarande det styrkta
inkomstbortfallet. Blankett ”Intyg om förlorad arbetsinkomst – förtroendevald” ska
lämnas in till respektive nämnds sekreterare vid förändringar, till exempel vid byte av
anställning eller ändrad arbetsinkomst. För förtroendevald som har annan arbetsgivare än
Härjedalens kommun ska lön/timme anges och styrkas genom underskrift av arbetsgivaren.
För de som har Härjedalens kommun som arbetsgivare finns lön/timme noterat hos
lönekontoret.
På blankett ”Sammanträdesarvode” ska efter varje sammanträde anges om den
förtroendevalda begär ersättning för förlorade arbetsinkomster. Den förtroendevalde fyller i
den, eller i förekommande fall, de arbetsinkomster man begär ersättning för. Anställd inom
Härjedalens kommun anger också med ett kryss om sammanträdesdagen är arbetsdag eller
fridag.
Den som begär ersättning för förlorade arbetsinkomster från anställning hos annan
arbetsgivare än Härjedalens kommun anger hur många arbetstimmar man begär ersättning
för, samt namnet på arbetsgivaren. Respektive nämnds sekreterare räknar sedan ut hur
mycket det motsvarar i pengar, baserat på tidigare inlämnat intyg om förlorad arbetsinkomst.
För de förtroendevalda som ej innehar anställning hos arbetsgivare (till exempel
näringsidkare) utgörs grunden för inkomstbortfallet av aktuell fastställd SGI.
Kopia av Försäkringskassans beslut lämnas till respektive nämnds sekreterare.
Saknas aktuell fastställd SGI är grunden för inkomstbortfallet enligt nedan:
Senast fastställda taxerade förvärvsinkomst utgör grunden för inkomstbortfall.
Kopia av Skatteverkets besked om senast fastställda taxerade förvärvsinkomst lämnas
till respektive nämnds sekreterare.
För att räkna ut inkomstbortfallet per timme divideras den fastställda
taxerade förvärvsinkomsten med 2080. Summan 2080 hänför sig till en
månadsanställd som arbetar heltid med heltidsmått 40 timmar/v och beräknas med formel:
5 dagar x 52 veckor = 260 dagar x 8 timmar = 2080. Detta inkluderar semester.
Exempel: Senast fastställda taxerade förvärvsinkomst är 200 000 kr.
200 000 dividerat med 2080 = 96,15 kr/timme.
Samma formel används för att räkna ut inkomstbortfallet per timme när SGI används
som beräkningsgrund.

Ersättning för olika inkomstbortfall
De förtroendevalda som på grund av sammanträden förlorar flera olika sorters inkomster,
till exempel om man både är anställd och är näringsidkare, måste hålla isär vilket avdrag
som gäller för begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst. Gör arbetsgivaren
löneavdrag för aktuellt förtroendeuppdrag eller hänför sig förlorad arbetsinkomst till
verksamheten som näringsidkare?
A) Görs avdrag av arbetsgivaren anges detta på blankett ”Sammanträdesarvode”
genom att kryssa rutan vid ”Förlorad arbetsinkomst från anställning i
Härjedalens kommun” eller "Förlorad inkomst från annan anställning" och
ange antal timmar. Här utgör grunden för ersättningen styrkt arbetsinkomst, lön/
timme.
B) Vid förlorad arbetsinkomst som näringsidkare anges detta på blankett
”Sammanträdesarvode” genom att kryssa rutan vid ”Förlorad arbetsinkomst
från näringsverksamhet, enligt SGI" eller "Förlorad arbetsinkomst från
näringsverksamhet, enligt taxerad förvärvsinkomst" och ange antal timmar. Här
utgör grunden för ersättningen fastställd SGI eller taxerad förvärvsinkomst (se
ovan).
Eventuella frågor besvaras av respektive nämnds sekreterare.

