Förtroendevalda i Överkalix kommun

Intyg för förlorad arbetsinkomst.
Gäller er som begär ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med
förtroendeuppdrag.

From 2015-01-01 har kommunfullmäktige beslutat att:
”Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst.”

Detta innebär att lönekontoret vid varje tillfälle då ni begär ersättning för förlorad
arbetsinkomst vill ha in antingen:
- ett intyg från arbetsgivaren eller
- en kopia på lönespecifikation
som styrker den förlorade arbetsinkomsten vid det aktuella tillfället.

Om ni väljer att ta med ett intyg från er arbetsgivare, så bifogas här en blankett
som arbetsgivaren kan använda. Intyget/blanketten lämnas in tillsammans med
tjänstgöringsrapporten för förtroendevalda. Blanketten finns i lönekontorets
blankettställ (på väggen i korridoren).
Om Överkalix Kommun är din huvudarbetsgivare behöver inget intyg lämnas.
Det förutsätter att du har lämnat in ledighetsansökan/rapporterat in ledigheten i
Personec Självservice, samt att du uppger på tjänstgöringsrapporten att du begär
ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Förtroendevalda som kan visa att arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp,
har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senaste fastställda
sjukpenninggrundande inkomsten för år. Uppgift om SGI lämnas till lönekontoret
en gång/år eller vid förändring.

Ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst utbetalas vid första möjliga
löneutbetalningstillfälle efter att intyget/lönespecifikationen kommit
lönekontoret tillhanda.
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INTYG Förlorad arbetsinkomst
Personnummer: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Namn: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Arbetsgivare: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Undertecknad intygar härmed att ovanstående person har beviljats ledighet för kommunala
förtroendeuppdrag och kommer att ha en förlorad arbetsinkomst enligt nedan.

Datum för ledigheten:

..............................................................................................................................................................................................................................................................

(from – tom)

Klockan: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(from – tom)

Antal arbetsdagar:

....................................................................................

alt. antal timmar:

..........................................................................................................

Förlorad arbetsinkomst SEK: ......................................................................................................................................................................................................................................

Förlorad semesterersättning:

Ja

Nej

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Arbetsgivarens underskrift

Detta intyg lämnas till nämndsekreteraren eller direkt till lönekontoret för utbetalning
vid första möjliga löneutbetalningstillfälle efter att intyget kommit lönekontoret tillhanda.

Överkalix kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen).
För mer information se Överkalix kommuns hemsida; www.overkalix.se/gdpr/
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