
Begäran om ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Undertecknad begär härmed ersättning enligt följande: 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Sammanträde el. 
motsvarande 

Datum Tid för samman- 
träde el. motsv. 

Tid för resor till och 
från sammanträde 
el. motsv. 

Tid för praktiska 
förberedelser inför 
sammanträde el. 
motsv. 

Förlorad 
semesterförmån 



1. Grunden till rätten till ersättning är att den förtroendevalde faktiskt har förlorat arbetsinkomst. 
2. Med arbetsinkomst likställes i detta sammanhang arbetsmarknads-, socialförsäkringsbaserade ersättningar som  arbetslöshetsersättning 

och föräldrapenning, vilka reduceras till följd av förtroendeuppdrag. 
3. Uppdrag på ledig tid berättigar inte till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
4. Den förtroendevalde måste yrka på ersättning för förlorad arbetsinkomst för varje enskilt sammanträde eller motsvarande för att 

utbetalning skall ske. 
5. Förlusten vid varje enskilt sammanträde eller motsvarande styrkes genom intyg från arbetsgivaren eller genom en kopia av lönebeskedet, 

varav skall framgå hur stort löneavdrag som gjorts på grund av fullgörandet av förtroendeuppdraget. 
      6.   Den förtroendevalde måste kunna styrka sin förlust på ett sådant sätt att Lomma kommun kan anse det vara fullgott. 
 
Beräkningsmodell för ersättning av förlorad arbetsinkomst: 
 
Månadslön (heltid) / 165 = timersättning (t) 
 
Jag bifogar följande dokument till stöd för min begäran: 
 
Anställningsavtal                               
Kopia av lönebesked                           
Intyg från arbetsgivaren om att löne-   
avdrag gjorts   
 
 
Datum 
……………………………. 
 
Namn 
……………………………………………………………….. 
 
Namnförtydligande 
…………………………………………………………. ……. 
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