Ansökan om ersättning för förlorad semester- och
tjänstepensionsförmån
Att: Östersunds kommun
Kommunledningsförvaltningen
HR och lön
Telefon 063-14 30 00

Namn

Personnummer

Ansökan avser:

Jag är:

☐ Förlorad semesterförmån

☐ Förlorad pensionsförmån

☐ Egen företagare

☐ Anställd

☐ Arbetslös

☐ Uppbär ersättning från FK
Omfattning:

☐ Arbetar heltid

☐ Arbetar deltid

Förlorad semesterförmån
Semesterår

Antal dagar

Totalbelopp

(Intyg bifogas)
Förlorad pensionsförmån
År

Totalbelopp

Tillämpligt kollektivavtal
(Intyg bifogas)
Härmed intygas att jag förlorat semester- och/eller pensionsförmån enligt ovan. Redovisning av
den verkligt förlorade förmånen styrks genom intyg från arbetsgivaren, revisor eller
motsvarande.
Underskrift av förtroendevald
Namn

Datum

Attest
Namn

Datum

Kontering
If

Konto

Ansvar

Verksamhet

Aktivitet

Objekt

Projekt

Förlorad tjänstepensionsförmån
Arvodet som en förtroendevald (gäller även fritidspolitiker) uppbär är enligt OPF-KL18
pensionsgrundande för en avgiftsbestämd pensionsbehållning. Detta innebär att en
pensionsavgift motsvarande 4,5% av arvode upp till 7,5 inkomstbasbelopp (ibb) och 30% på
arvode över 7,5 ibb sätts av hos uppdragsgivaren varje år (särskilda regler för låga avgifter
finns). Ansökan om utbetalning av denna pension kan tidigast ske från den tidpunkt då den
förtroendevalde kan få allmän pension utbetald.
Förtroendevald med uppdrag under 40 procent i årsarvode kan ansöka om ersättning för
förlorad tjänstepensionsförmån. Du har alltså rätt till en skälig ersättning om du får en
minskad pensionsavsättning på grund av ditt förtroendeuppdrag. Du behöver styrka förlusten
med ett intyg från arbetsgivare, revisor eller motsvarande. Ersättningen baseras på utgiven
ersättning för inkomstförlust och betalas ut en gång per år, året efter förlusten. Ansökan ska
göras senast vid utgången av mars månad efter det år som förlusten hänför sig till.

Ersättning för förlorad semesterförmån
Förtroendevald med uppdrag under 40 procent i årsarvode har rätt till ersättning för förlorad
semesterförmån. Du behöver styrka förlusten av semesterförmån med ett intyg från
arbetsgivaren, revisor eller motsvarande. Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån
ska göras senast inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilket
förlusten gjordes.
Fullständig information/villkor gällande pensionsförmån och semesterförmån återfinns i
OPF-KL18 och Arvodesbestämmelserna, vad som skrivs ovan är endast en sammanfattning
av berörda delar.

