FÖRSLAG 2022-02-01 Bestämmelser om
ersättning till förtroendevalda Överkalix kommun
Allmänna bestämmelser
§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen
(2017:725) samt för andra uppdrag som arvoderas i bilaga 1 enligt kommunfullmäktiges
beslut. I de delar där det uttryckligen anges gäller bestämmelserna även de som av

kommunalt organ valts eller nominerats till styrelse eller annat beslutande organ i helägda
kommunala bolag
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid gäller
7a, 9-10, 13-18 §§.
§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare 1, förtroendevald som med stöd av 6 kap. 26
§ kommunallagen kallats att närvara vid sammanträde för att lämna upplysningar samt
andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning för sammanträden
och förrättningar enligt punkterna nedan a-m. Ersättning utgår enligt vad som närmare
anges i 3 – 6 §§, 8 § och 10 – 14 §§.
a) Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse och
övriga nämnder, utskott, nämnds- och utskottsberedningar, bolagsstyrelse, liksom
revisorernas sammanträden
b) Sammanträde med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper
c) Konferens, informationsmöte med någon utanför den kommunala organisationen,
studiebesök, uppdrag som kontaktpolitiker, studieresa, kurs eller liknande som rör
kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala
förtroendeuppdraget 2
d) Partigruppmöten som hålls i direkt anslutning till sammanträde med
kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, utskott1
e) Sammankomst, förhandling eller förberedelser inför förhandling med
personalorganisation eller annan motpart till kommunen
f) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde
själv tillhör
g) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ

1

Detta dokument reglerar endast eventuell ersättning, inte närvarorätt. Angående icke tjänstgörande
ersättares deltagande vid möten med fullmäktige, styrelse och nämnd hänvisas till Kommunallagen. Icke
tjänstgörande ersättares deltagande i utskottsarbete framgår av reglementen för kommunstyrelsen och övriga
nämnder.
2

För ersättning för deltagande i kurser, konferenser, resor och liknande krävs protokollfört beslut i
nämnd/styrelse alternativt delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning
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h) Överläggning med kommundirektör, verksamhetschef eller annan anställd vid det
kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör och som den förtroendevalde kallat
eller kallats till
i) Presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, styrelse, nämnd eller utskott
j) Besiktning eller inspektion
k) Överläggning med utomstående myndighet eller organisation
l) Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag
m) Protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts av berört organ.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade
pensions- och semesterförmåner
Tjänstgörande ledamöter, tjänstgörande ersättare, icke tjänstgörande närvarande ersättare3,
förtroendevald som med stöd av 6 kap. 26 § kommunallagen kallats att närvara vid
sammanträde för att lämna upplysningar samt andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt har rätt till ersättning enligt 3-6 §§ nedan.
§§ 3-6 omfattar även tjänstgörande styrelseledamöter i helägda kommunala bolag.

§ 3 Förlorad arbetsinkomst
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. Bestämmelsen
gäller ej för förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och
har benämningen kommunalråd enligt KL 4 kap 2 §,
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, enligt följande beräkning av timersättning:
𝑆𝐺𝐼
)
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(

165

Ersättning utbetalas för förlorad arbetslöshetsersättning och ersättning från
föräldraförsäkringen med det faktiska ersättningsbortfall som den förtroendevalde kan
styrka med intyg från arbetslöshetskassa eller Försäkringskassan.

§ 4 Förlorad pensionsförmån
Förtroendevald med rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst ersätts för förlorad
tjänstepensionsförmån med ett belopp som motsvarar 4,5 % av den sammanlagda
ersättning för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroendevalda erhållit vid
fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen.
Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring i Skandia. Därmed har kommunen
fullgjort sin skyldighet att ersätta den förtroendevalda för förlorad pensionsförmån.
3

Se även sid 1, fotnot 1.
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Beräknad årspremie som understiger 1,5 % av det inkomstbasbelopp som gäller inkomståret
ska inte inbetalas för pensionsändamål. Det belopp som understiger 1,5 % av
inkomstbasbeloppet ska istället utbetalas som förstärkt arvode. Belopp lägre än 200 kr
utbetalas ej.
§ 5 Förlorad semesterförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån enligt följande:
Förlorad semesterersättning maximalt 12 % på utbetald ersättning för styrkt förlorad
arbetsinkomst.
§ 6 Särskilda arbetsförhållanden m.m.
Rätten till ersättning enligt 3 – 5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med
speciella arbetstider, eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt, när det inte kan anses
skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till
sammanträdet eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt 3 – 5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller
motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkta
förlorade pensions- eller semesterförmåner, om schablonersättning tidigare utbetalats för
den förlorade inkomsten eller för de förlorade förmånerna.

Arvoden
§ 7 Årsarvode
§ 7 a) Årsarvode
Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid, har rätt till
årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
För förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid och har
benämningen kommunalråd enligt KL 4 kap 2 § utgör årsarvodet ersättning för alla med
uppdraget förenade sammanträden och förrättningar.
En årsarvoderad förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av
heltid och har benämningen kommunalråd enligt KL 4 kap 2 §, har inte rätt till arvoden
enligt § 7 b-c, § 8 a-c.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges inte till förtroendevald med årsarvode.
Semester och annan ledighet

3

Årsarvoderad förtroendevald har rätt till ledighet för semester under samma antal dagar
som gäller för anställda enligt kommunalt avtal, med bibehållet arvode. Semesterersättning
utges ej. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag, under tid som överstiger en månad, ska arvodet minskas i
motsvarande mån.
§ 7 b) Begränsat årsarvode
Förtroendevalda som inte är årsarvoderade och som fullgör sina uppdrag på mindre än 40
% av heltid har rätt till begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat
enligt bilaga 1.
Det begränsade årsarvodet utgör arvode för alla med uppdraget förenade förrättningar
inom kommunen enligt § 2 punkt d-m.
Ersättning för sammanträden enligt § 2 punkt a-c utges till förtroendevald med begränsat
årsarvode.
Ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst utgår till förtroendevald med begränsat
årsarvode.
Förtroendevald med begränsat årsarvode kan erhålla arvode för andra uppdrag enligt § 7 bc, § 8 a-c.

§ 7 c) Tillfälligt begränsat årsarvode
Om förtroendevald som innehar begränsat arvode, till följd av sjukdom eller annat skäl är
hindrad att fullgöra uppdraget för längre tid, får Allmänna utskottet besluta att det
begränsade årsarvodet dras in och istället utgår under en viss tid till den som regelmässigt
tjänstgör som tillförordnad i den ordinaries ställe.
§ 8 Arvode för sammanträden m.m.
§ 8 a) Arvode för sammanträden och förrättningar
Förtroendevalda, som inte fullgör sina uppdrag på heltid, har rätt till grundarvode jämte
timarvode med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Arvodena är
knutna till prisbasbeloppet och omräkning sker vid förändring.
Vid sammanträde med kommunfullmäktige, styrelse, nämnd samt bolagsstyrelse föreligger
rätt till grundarvode och sammanträdesarvode för tjänstgörande ledamöter, tjänstgörande
ersättare, förtroendevald som med stöd av 6 kap. 26 § kommunallagen kallats att närvara
vid sammanträde för att lämna upplysningar samt annan förtroendevald som medgetts
närvarorätt.
Vid sammanträde med utskott föreligger rätt till grundarvode och sammanträdesarvode för
tjänstgörande ledamöter, tjänstgörande ersättare, förtroendevald som med stöd av 6 kap.
26 § kommunallagen kallats att närvara vid sammanträde för att lämna upplysningar samt
annan förtroendevald som medgetts närvarorätt.
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Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande har
inte rätt till mer än ett grundarvode.
§ 8 b) Arvode och ersättningar för borgerlig begravningsförrättare
Till förtroendevald som ej är årsarvoderad och som av Överkalix kommun är utsedd till
begravningsförrättare utges vid förrättning ett arvode enligt bilaga 1. Rätt till förlorad
arbetsinkomst och resekostnader gäller endast för uppdrag inom Överkalix kommun.
Ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst utges enligt §§ 3-5. Resekostnader ersätts med
belopp enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare och enligt § 10 andra
stycket. Innan arvode eller annan ersättning utbetalas ska dödsfallsintyg inlämnas
tillsammans med tjänstgöringsrapport.
§ 8 c) Arvode och ersättningar för borgerlig vigselförrättare
Till förtroendevald som ej är årsarvoderad och som av Länsstyrelsen är utsedd till borgerlig
vigselförrättare utges arvode vid förrättning ett arvode enligt bilaga 1. Rätt till förlorad
arbetsinkomst och resekostnader gäller endast för uppdrag inom Överkalix kommun.
Ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst utges enligt §§ 3-5. Resekostnader ersätts med
belopp enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare och enligt § 10 andra
stycket. Innan arvode eller annan ersättning utbetalas ska intyg för vigsel inlämnas
tillsammans med tjänstgöringsrapport.

§ 9 Kommunal pension och omställningsstöd
a) Pension
Bestämmelser om pension enligt OPF-KL gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen. Bestämmelserna gäller för
förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller
från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF,
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om
inte annat anges i respektive pensionsavtal.

Avsättning till pension för förtroendevald görs enligt pensionsavtalet OPF-KL med 4,5%
av arvodet och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Avsättning görs utan att den
förtroendevalde behöver ansöka om det. Avsättning enligt § 9 a görs även för tjänstgörande
styrelseledamöter i helägda kommunala bolag.
I övrigt hänvisas till bestämmelser i respektive pensionsavtal samt kommunens
tillämpningsanvisningar.
b) Omställningsstöd
Bestämmelser om omställningsstöd enligt OPF-KL gäller för förtroendevald som avses i 4
kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller betydande
del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
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Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller
senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare
uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
I övrigt hänvisas till bestämmelser i respektive pensionsavtal samt kommunens
tillämpningsanvisningar.
c) Ansökan om omställningsstöd/pension
Ansökan om omställningsstöd, avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension,
efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt Överkalix kommuns
Tillämpningsanvisningar OPF-KL.

Ersättning för kostnader
§§ 10-14 omfattar även tjänstgörande styrelseledamöter i helägda kommunala bolag.
§ 10 Resekostnader och traktamenten
Kostnader för resor vid färd till och från ersättningsberättigade sammanträden eller
motsvarande i § 2 ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare.
Ersättning för resekostnaderna vid direkt färd till och från bostaden vid sammanträde eller
motsvarande enligt § 2 utgår endast om avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad
inom kommunen till sammanträdesplatsen överstiger 6 km.
Vid förrättningar enligt § 2 utanför kommunen tillämpas de resekostnads- och
traktamentsbestämmelser som gäller för kommunens arbetstagare enligt kommunala rese-,
bil- och traktamentsavtal.
Vid förrättning enligt § 2 punkt c) utanför kommunen utgår färdtidsersättning för färdtid
över 30 minuter. Färdtidsersättning utges som ersättning i % av timlönen, enligt gällande
kommunalt avtal, Allmänna bestämmelser. Timlönen för förtroendevald som innehar
uppdrag med omfattningen under 40 % är i detta hänseende samma som
sammanträdesarvode/timme enligt Bilaga 1, § 8a. Färdtidsersättning och timarvode kan
inte utgå för samma tid. Färdtidsersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst kan
inte utgå för samma tid.
Bestämmelserna i andra stycket i denna paragraf gäller inte årsarvoderad förtroendevald
som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid.
Tjänstgörande ledamöter, tjänstgörande ersättare, icke tjänstgörande närvarande
ersättare4, förtroendevald som med stöd av 6 kap. 26 § kommunallagen kallats att närvara
vid sammanträde för att lämna upplysningar samt andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt omfattas av denna paragraf.

§ 11 Kostnader för barntillsyn
4

Se även sid 1, fotnot 1.
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Ersättning betalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande, för vård och tillsyn av barn som vårdas i den
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda
skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den ordinarie förskoleverksamheten,
skolbarnomsorg eller annan pedagogisk omsorg.
Ersättning för barntillsyn kan inte utgå för samma tid som den förtroendevalde uppbär
ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Ersättningen är högst vad som anges i bilaga 1.
Tjänstgörande ledamöter, tjänstgörande ersättare, icke tjänstgörande närvarande
ersättare5, förtroendevald som med stöd av 6 kap. 26 § kommunallagen kallats att närvara
vid sammanträde för att lämna upplysningar samt andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt omfattas av denna paragraf.

§ 12 Kostnad för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svår
sjukdom
Ersättning betalas för styrkta kostnader, som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande, för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning
eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes hushåll.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan
närstående.
Ersättningen är högst vad som anges i bilaga 1.
Tjänstgörande ledamöter, tjänstgörande ersättare, icke tjänstgörande närvarande
ersättare6, förtroendevald som med stöd av 6 kap. 26 § kommunallagen kallats att närvara
vid sammanträde för att lämna upplysningar samt andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt omfattas av denna paragraf.

§ 13 Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning
Skälig ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de styrkta
särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Årsarvoderad förtroendevald som fullgör
sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid och har benämningen kommunalråd
enligt KL 4 kap 2 §, har inte rätt till resekostnader enligt § 13 a.
Tjänstgörande ledamöter, tjänstgörande ersättare, icke tjänstgörande närvarande
ersättare7, förtroendevald som med stöd av 6 kap. 26 § kommunallagen kallats att närvara
5

Se även sid 1, fotnot 1.
Se även sid 1, fotnot 1.
7
Se även sid 1, fotnot 1.
6
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vid sammanträde för att lämna upplysningar samt andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt omfattas av denna paragraf.
§ 13 a) Kostnader för resor
Här ingår skälig ersättning för nödvändiga resekostnader.
§ 13 b) Övriga kostnader
Här ingår skälig ersättning för kostnader för till exempel ledsagare, tolk, hjälp med
inläsning/uppläsning av handlingar och liknande.
§ 14 Övriga kostnader
För andra kostnader än som avses i 10–13 §§ kan ersättning betalas, om den förtroendevalde
kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom
omdisponering av arbete, eller på annat sätt, kunnat förhindra att kostnaderna uppkom.
Ersättning utbetalas efter särskilt beslut i Allmänna utskottet.

Gemensamma bestämmelser
§§ 15-18 omfattar även tjänstgörande styrelseledamöter i helägda kommunala bolag.
§ 15 Begära ersättning
För att få ersättning enligt 3 – 6 §§ och 10 – 14 §§ ska den förtroendevalde styrka sina
förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller
nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.
Utdrag som styrker förlorad arbetsinkomst ska inlämnas till lönekontoret enligt särskilda
anvisningar.
Arvode enligt 7 § betalas ut utan föregående anmälan. Arvode enligt 8 § betalas ut efter
inlämnande av attesterad tjänstgöringsrapport.
Underlag för ersättningar enligt reglemente skall attesteras enligt gällande
delegationsordning och/eller attestreglemente.
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§ 16 Yrkande om ersättning
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom ett år från
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån skall framställas senast inom två år
från tillfället när pensionsförmånen förlorades.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom ett
år från dagen för sammanträde eller motsvarande, till vilken kostnaden hänför sig.

§ 17 Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av Allmänna utskottet.

§ 18 Utbetalning
Årsarvoden utbetalas med en tolftedel per månad.
Övriga ekonomiska förmåner utbetalas månadsvis i efterskott, vid kommunens ordinarie
löneutbetalningstillfälle.
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BILAGA 1 till Bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda Överkalix kommun
§ 3 Förlorad arbetsinkomst
100 % av styrkt förlorad arbetsinkomst.

§ 4 Förlorad pensionsförmån
Schablonberäknat belopp:
Procentpåslag med 4,5 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

§ 5 Förlorad semesterförmån
Schablonberäknat belopp:
Procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

§ 7 a Årsarvode
Till Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd utgår arvode med 97 % av ett
inkomstbasbelopp x 12 månader, med årlig justering motsvarande den av regeringen
fastställda förändringen av inkomstbasbeloppet (med januari som basmånad) Vid två
arvoderade kommunalråd delas arvodet på 97 % av ett inkomstbasbelopp x 12 mån med 50
% till vardera. Vid tre kommunalråd, som ovan, delas arvodet med 33,33 % till vardera o.s.v.

§ 7 b Begränsat årsarvode
Procent av prisbasbelopp
Kommunfullmäktiges ordförande
20
Revisorer, 5 st (20 % beräknat på 1,5 basbelopp)
20
Ordförande för revisionen
15
Bygg- och miljönämndens ordförande
25
Valnämndens ordförande, valår
15
ej valår
2
Överförmyndare
100
Ersättare Överförmyndare
50
Barn- och utbildningsutskottets ordförande
40
Sociala omsorgsutskottets ordförande
50
Stiftelsen Överkalixbostäder, ordförande
20
Kommunala bolag, ordförande8
20
Tillgänglighets- och pensionärsrådets ordförande
6

8

Kf 2021-11-29 § 56
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§ 8 Arvode för sammanträden mm
§ 8 a) Arvode för sammanträden och förrättningar
Grundarvode
0,285 % av prisbasbelopp/dag
Sammanträdesarvode
0,220 % av prisbasbelopp/tim

Vid beräkning av antal timmar avrundas uppåt till närmaste halvtimme.
Icke tjänstgörande ersättare har inte rätt till grundarvode eller sammanträdesarvode.
Sammanträdesarvode till tjänstgörande ledamot vid gruppmöte i direkt anslutning till
sammanträde:
Gruppmöte före kommunfullmäktige
1,5 tim
Gruppmöte före kommunstyrelse eller nämnd
1,0 tim
Gruppmöte före utskott
0,5 tim

§ 8 b) Arvode för borgerlig begravningsförrättare
300 kr per förrättning
§ 8 c) Arvode för borgerlig vigselförrättare
300 kr per förrättning
§ 11 Maxbelopp barntillsyn
Kostnader för barntillsyn ersätts per timme med högst 0,35 % av vid varje tidpunkt gällande
prisbasbelopp. Ersättning utges för sammanträdes-/förrättningstid samt erforderlig tid före
och efter sammanträde/förrättning.

§ 12 Maxbelopp vård av person med funktionsnedsättning/svår sjukdom
Kostnader för vård av person med funktionsnedsättning/svår sjukdom
ersätts per timme med högst 0,35 % av vid varje tidpunkt gällande prisbasbelopp.
Ersättning utges för sammanträdes-/förrättningstid samt erforderlig tid före och efter
sammanträde/förrättning.

§ 13 Maxbelopp för ersättning för särskilda kostnader för förtroendevald med
funktionsnedsättning
Ersättning betalas dock med högst det belopp/dag som motsvarar en inkomst av 7,5
prisbasbelopp fördelat på 260 dagar.
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