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ERSÄTTNING för förlorad arbetsinkomst 
för egen företagare - Anmälan 

Region Värmland 

Postadress  Besöksadress Orgnr

BLANKETTANVISNING 
Mer information finns att läsa på blankettens 
baksida samt i Arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda avsnitt 3.1.2 förlorad 
arbetsinkomst för egenföretagare. 

SKICKAS TILL: 
Region Värmland 
Regionens hus 
Sekretariatet 
Rosenborgsgatan 50 
651 82 Karlstad 

Personuppgifter 
Namn Personnummer 

Adress Postadress 

Företagsuppgifter (Lämnas vid första ansökan tillsammans med F-skattsedel och därefter en gång per år, om inga förändringar sker) 
Företagets namn Organisationsnummer 

Företagets huvudsakliga verksamhet Min arbetstid per vecka i företaget (anges i timmar) 

Är företagsformen aktiebolag Om ja, hur många anställda har företaget 

Ja Nej 

Ytterligare anställning (Lämnas vid första ansökan och därefter en gång per år, om inga förändringar sker) 
Arbetsgivare Anställning f.r.om. 

Lön (ange månadslön eller timlön) Arbetstid per vecka 

Telefon till arbetsgivaren eller dess representant E-postadress till arbetsgivaren eller dess representant 

Arvoderade uppdrag utanför Region Värmland (Lämnas vid första ansökan och därefter en gång per år, om inga förändringar sker) 
Uppdrag och arbetsgivare Omfattning 

Övriga upplysningar 

Jag ansöker om 

Ersättning motsvarande det belopp som framgår av löneavdrag och bifogar lönespecifikation. 

Ersättning baserad på schablonberäknad årsinkomst för:                 Timmar.

Ersättning med:               kronor för: timmar och bifogar underlag som styrker detta. 

Version
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ERSÄTTNING för förlorad arbetsinkomst 
för egen företagare - Anmälan 

Region Värmland 

Postadress  Besöksadress Orgnr

Version

Underskrift 
Ort och datum 

Namnteckning Förtroendevald Namnförtydligande Förtroendevald 

Ansvarsenhet Aktivitet Sakattest Beslutsattest 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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ERSÄTTNING för förlorad arbetsinkomst 
för egen företagare - Information 

Region Värmland 

Postadress  Besöksadress Orgnr 

Version 

Utdrag ur Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
Mandatperiod 2018–2022 

3.1 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevald i Region Värmland som deltagit i sammanträden som berättigar sammanträdesarvode, eller som på 
regionens uppdrag deltagit i annan särskild förrättning, och förlorar arbetsinkomst, har enligt nedanstående bestämmelser 
rätt till ersättning för inkomstbortfallet. 

För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst ska den förtroendevalde ha haft ett faktiskt löneavdrag eller en inkomstförlust 
kopplat till uppdraget och kunna styrka detta. Ingen ersättning betalas ut utan aktuella och styrkta underlag och utbetalning 
sker på det senast gällande inlämnade underlaget. 

Ersättning betalas ut som högst för en årslön motsvarande 12 gånger riksdagsarvodet. För 2022 innebär detta högst 3 467 
kronor per dag, eller 433,33 kronor per timme. Såväl sammanträdestid som restid får ligga till grund för ersättningen. 

Begränsningar 

Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid (uttag av flextid, semester med mera) faller rätten till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 

En förtroendevald som är anställd och som själv kan reglera sin arbetstid och sitt arbetsschema så att uppdraget utförs på 
ledig tid har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst upphör då den förtroendevalda fyllt 32a § LAS angiven ålder, för närvarande 68 
år. 

Ersättning utbetalas inte i samband med uppdrag för vilka fast årsarvode utgår med undantag för regionens revisorer och för 
de med årsarvode understigande 40 procent. 

Om det i efterhand visar sig att lämnade uppgifter inneburit att den förtroendevalde har fått för hög ersättning har Region 
Värmland rätt att dra av det felaktiga beloppet vid nästa utbetalning till dess att skulden reglerats. 

3.1.2 Förtroendevald med eget företag 

Med egen företagare avses person som innehar F-skattsedel. 
För att få ersättning för förlorad inkomst ska den förtroendevalde kunna styrka att denne haft en faktisk inkomstförlust kopplat 
till uppdraget. Bedrivs företaget på annan tid så att inkomstförlust ej uppstår, äger förtroendevald ej rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. Inkomst av kapital och passiv näringsverksamhet kan inte ligga till grund för ersättning. Ansökan om 
förlorad arbetsinkomst för egen företagare ska göras på blanketten ”Ersättning för förlorad arbetsinkomst egen företagare.” 

Egen företagare som driver verksamhet i form av aktiebolag omfattas av reglerna för anställda. Den förtroendevalde är då 
skyldig att styrka lönebortfallet med lönespecifikation. Tar den förtroendevalde inte ut lön, till exempel under uppstart av 
aktiebolag, kan denne istället ha rätt till ersättning baserad på en schablonberäknad årsinkomst. 

Egen företagare som kan styrka att denne har gjort en inkomstförlust men inte beloppet har rätt till ersättning baserad på en 
schablonberäknad årsinkomst. 

- Den schablonberäknade årsinkomsten är 32 % av årsarvodet för ett heltidsarvoderat regionråd. Förtroendevald som söker
ersättning enligt schablon ska vid första ansökningstillfället bifoga F-skattsedel. Fastställande av ersättning gäller ett år från
första ansökan, om inte förändring sker. Därefter ska en ny ansökan göras.

Omräkning av årsinkomst till timlön sker genom att årsinkomsten divideras med 1980, vilket motsvarar en genomsnittlig 
ersättning per timma. 

Den som kan styrka att inkomstförlusten är större än schablonersättningen får kompensation för sin verkliga förlust. Underlag 
som styrker detta ska lämnas vid varje begärt tillfälle. 
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