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Datum
2019-11-27

Vår referens

Förtroendevalda i Sjöbo kommun

Ersättningar och förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda i Sjöbo
kommun, SENAB och Sjöbohem
Som förtroendevald i Sjöbo kommun samt de kommunala bolagen har du rätt till vissa
ersättningar för ditt uppdrag. Se nedanstående information om vad du kan behöva göra för
att rätt ersättning ska kunna betalas ut. Mer detaljerad information hittar du i
”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Sjöbo kommun”.
Sammanträdes- och förrättningsarvoden fr.o.m. 2020-01-01
Inom kommunen
Arvode

Kr/1:a timmen
490,00

Kr/följande timmar
245,00

Utanför
kommunen
Arvode

Kr/tim

Ersättning för restid

245,00

Max 10 tim för heldag vid
sammansträde/förrättning

OBS

Nya uppgifter behöver lämnas in till lönekontoret om du på grund av ditt
förtroendeuppdrag förlorar

• arbetsinkomst under 2020
• har förlorat tjänstepensionsförmån under 2019 - avser er som har fått
ersättning för förlorad arbetsinkomst under 2019
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Om du på grund av förtroendeuppdraget kommer att förlora arbetsinkomst under 2020
skall du lämna in blanketten ”Uppgifter till grund för förlorad arbetsinkomst”. Ändras
dina arbets-/inkomstförhållanden under året ska en ny blankett lämnas in.
I begreppet ”förlorad arbetsinkomst” ingår även förmåner som exempelvis förlorad
arbetslöshetsersättning och föräldrapenning.

Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån

Om du har fått ersättning för förlorad arbetsinkomst under 2019 kan du ha rätt till
ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån.
Du som har anställningsinkomst och som förlorar tjänstepensionsförmån i din ordinarie
anställning kan få ersättning för den förlorade tjänstepensionsförmånen i form av årliga
avgifter inbetalda till en traditionell tjänstepensionsförsäkring i Kommunernas
Pensionsanstalt, KPA.
Om du förlorar tjänstepensionsförmån i ditt ordinarie arbete beror på vilken pensionsplan
som gäller i din anställning. Kontakta din arbetsgivare för att ta reda på om du förlorar
tjänstepensionspensionsförmån på grund av dina löneavdrag för förtroendeuppdraget.
Om du förlorar tjänstepensionsförmån i ditt ordinarie arbete skall blanketten ”Uppgifter till
grund för förlorad tjänstepensionsförmån” vara lönekontoret tillhanda senast 2020-02-14.
Du som bedriver aktiv egen näringsverksamhet ska, för att få rätt till ersättning för förlorad
pensionsförmån, kunna verifiera beloppet för den förlorade pensionsförmånen. Sådan
begäran framställs i samband med pensionering, dock senast inom två år från
pensionstillfället.

Ersättning för förlorad semesterförmån

Förtroendevald som kan visa att fullgörande av det kommunala uppdraget medfört förlorad
semesterförmån har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån med verifierat belopp.
Detta behöver intygas av din arbetsgivare.

Övriga rutiner

I övrigt gäller tidigare rutiner för begäran om ersättningar enligt ”Bestämmelser om
ersättningar till förtroendevalda i Sjöbo kommun”.

Förtroendeuppdrag i de kommunala bolagen

Du som även är förtroendevald i något av Sjöbo kommuns kommunala bolag måste ange
på blanketten/-na att uppgifterna även gäller de bolag du har uppdrag i.
Bestämmelserna om ersättningar skiljer sig något från det som gäller förtroendevalda i
Sjöbo kommun, främst avseende förlorad pensionsförmån. Lönehandläggaren tar kontakt
med respektive förtroendevald om det råder några oklarheter avseende inlämnade
uppgifter.

Har du frågor ring gärna löneenheten Lisa Teske, tfn 0416-271 22 eller Madelene
Malmberg, tfn 0416-271 15.
LÖNEENHETEN, Madelene Malmberg, lönehandläggare
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