Ansökan om ersättning vid förlorad
arbetsinkomst för egenföretagare för 2017
Personuppgifter och företagsuppgifter
Förtroendevalds namn

Personnummer

Adress

Telefon

Företagets huvudsakliga verksamhet

Min arbetstid i företaget

Är företagsformen aktiebolag?

timmar/vecka
 Nej

 Ja

Om ja, hur många anställda har aktiebolaget utöver dig själv? Antal
Jag har även anställning hos
Arbetsgivare________________________________________________________
Månadslön eller timlön
fr.o.m.___________________ uppgår till ______________kr per mån/kr per tim
Arbetstid/vecka___________________________
Arbetsgivarens eller dess representants underskrift och telefonnummer

Jag har arvoderade uppdrag utanför Västra Götalandsregionen
Uppdrag
Omfattning

Övriga upplysningar

Jag ansöker om
 Schablonbelopp och bifogar registreringsbevis/f-skattsedel och senaste
resultatrapporten
 Annan summa_______________kr/år och bifogar handling som styrker
föregående års nettointäkt och registreringsbevis/f-skattsedel

Underskrift av förtroendevald
Datum

Namnteckning

Mer finns att läsa på blankettens baksida om § 6, i arvodesbestämmelserna,
förlorad arbetsinkomst

Utdrag ur § 6 Förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald som tar tjänstledigt för varje tillfälle för att genomföra förtroendeuppdrag för
Västra Götalandsregionen, har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Grunden för
rätten till ersättning är att den förtroendevalde har ett faktiskt löneavdrag kopplat till
tjänstledigheten.
Begränsningar
Detta gäller dock inte förtroendevalda som genomför uppdragen på heltid eller
betydande del av heltid (40 procent). En förtroendevald som är helt ledig från sin
tjänst och därmed inte får någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till
ersättning för förlorad arbetsinkomst, för tid då man är ledig. Detsamma gäller
för en förtroendevald som tagit partiell och generell tjänstledighet.
Egenföretagare
Med egenföretagare menas en person som har F-skattsedel. Ersättningens storlek
grundas på inlämnad uppgift om styrkt årsinkomst eller på schablonberäknad
årsinkomst. Schablonen är 40 procent av grundarvodet. Arvodesberedningen prövar
rätten i varje enskild ansökan. Annan bedömning av arbetsinkomsten avgörs i varje
enskilt fall av arvodesberedningen.
Kommentarer till § 6:
Förtroendevalda som är anställda ska lämna in aktuella inkomstuppgifter varje år och
om inkomsten ändras. Vid byte av arbetsgivare ska nya inkomstuppgifter lämnas in.
Utan aktuella och styrkta inkomstuppgifter kan inte ersättning betalas ut. Den
förtroendevalde ska använda Västra Götalandsregionens blankett.
Förtroendevald som är egen företagare och söker ersättning enligt schablon ska
årligen i januari lämna in en ansökan om ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Beslut gäller för kalenderår om inte förändringar sker.
Förtroendevald som är egen företagare och inte söker enligt schablon ska lämna in en
ansökan senast i juni. Grund för beslut baseras på uppgifter om överskott av
näringsverksamhet. Beslutet gäller dock längst t.o.m. 30 juni nästkommande år.
VD för företag bedöms i normalfallet vara anställd och ska då uppvisa
inkomstuppgift från företaget. I vissa fall kan VD i fåmansbolag bedömas utifrån
reglerna om egenföretagare. Detta t.ex. då VD tillika är huvudägare och att bolaget
endast har ett fåtal anställda. Dessa bedömningar görs av arvodesberedningen.
Blanketten skickas till:
Västra Götalandsregionen
Barbro Thyni
Regionens hus
462 80 Vänersborg
Vid frågor ring Barbro Thyni på telefon: 010-441 01 43 alt. mobil 0700-372 445

