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§1. Överenskommen ersättning. 
Ersättning för överenskommet uppdrag. 
 
Avseende..................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................. 
 
Datum.......................................utgår per kontrakterad dag  
 
med........................................................kr. 
 
Ersättningen skall vara skälig och baserad på att uppdragstagaren är egen 
företagare som svarar för sin egen administration. 
En arbetsdag är 8 timmar + 1 timme lunch. 
En eventuell halvdag är max 4 timmar och bör ligga på 75% av dagsarvodet. 
 
§2. Ersättning vid övertid. 
Ersättningsnivåer för planerad och oplanerad övertid. 
 
-Efter 9 timmar utgår en ersättning för timme tio på 10% av dagsarvodet. 
-Tid utöver 10 timmar ersätts timme 11 och 12 med 18% av dagsarvodet. 
-För timmar därutöver utgår en ersättning på 20% av dagsarvodet. 
 
För söndagar utgår ett schablonbelopp på 500 kr. 
 
§3. Ersättning för restid. 
-För  resdag längre än fyra timmar som sker på annan dag än arbetsdagen utgår 
dagsarvode minus 15%. 
-För resdag kortare än 4 timmar på annan dag än arbetsdagen utgår ett 
halvdagsarvode minus 15%. 
-Resor till och från jobb utanför hemorten på arbetssdag räknas som arbetstid. 
 
§4. Ersättning vid avbokning. 
I den händelse uppdragsgivaren avbokar överenskommet uppdrag med kort varsel 
äger uppdragstagaren rätt till ersättning. 
Den betalningen utgör en kompensation för att uppdragstagaren reserverat tid för 
det tänkta uppdraget och på grund av det korta varslet inte fått möjlighet att skaffa 
ersättningsarbete. 
Följande beräkningsgrunder tillämpas vid avbokning. 
-Avbokas uppdrag för enstaka dag senare än 7 dagar utgår fullt överenskommet 
dagsarvode. 
-Avbokas enstaka uppdrag 7-14 dagar i förväg utgår 50 procent av dagsarvodet. 
Detta gäller även veckovis återkommande uppdrag. 
 
 



-För inbokat arbete över längre tid som avbokas med kort varsel beräknas 
ersättningen enligt följande exempel: 
-Parterna har kommit överens om uppdrag under flera sammanhängande dagar till 
överenskommet dagsarvode. 
Sker avbokning inom 7 dagar innan första arbetsdag utgår full ersättning i enlighet 
med överenskommet dagsarvode de första 3 dagarna och därefter utgår 50 procent 
av dagsarvodet per dag de kommande 4 dagarna. Inbokad sammanhängande tid 
efter dessa 7 dagar ersätts med 25 procent av dagsarvodet t.o.m den 10:e dagen. 
 
 
 
 


