
________________________________
Viktig information angående Föräldraledighet!
Se markerade avsnitt nedan.

§ 13 Föräldraledighet 
Under tiden som arbetstagaren är föräldraledig utbetalas ersättning enligt följande under 
förutsättning att arbetstagaren haft oavbruten anställning hos arbetsgivaren under minst 
ett år före den första dagen av föräldraledighet. 
För en sammanhängande trettiodagarsperiod av föräldraledighet med antingen hel, tre 
fjärdedels, halv eller fjärdedels föräldrapenning utbetalas 
- vid hel föräldrapenning, en månadslön minus 30 sjukavdrag beräknat per dag enligt §12 
moment 4.2 

- vid trefjärdedels, halv eller fjärdedels föräldrapenning, tre fjärdedelar, hälften respektive en 
fjärdedel av belopp enligt ovan. 

Ersättning utgår för högst tolv sådana trettiodagarsperioder per barnsbörd. 
Har föräldrapenning nedsatts/indragits enligt lagen om allmän försäkring ska ersättning enligt 
denna paragraf reduceras i motsvarande mån. 
Ifråga om löneavdrag vid föräldraledighet gäller bestämmelserna i § 14 moment om avdrag vid 
ledighet.

§ 14 Ledighet 
Mom 1 Ledighet med lön 
Ledighet med lön beviljas i regel endast för del av arbetsdag. I särskilda fall kan dock sådan 
ledighet beviljas även för en eller flera dagar, t ex vid nära anhörigs allvarligare sjukdom, 
dödsfall eller för bouppteckning/arvskifte eller vid flyttning. 
Ledighet beviljas på egen 50-årsdag under förutsättning att man är schemalagd för arbete 
den aktuella dagen och att ansökan om ledighet kommer arbetsgivaren tillhanda i god tid. 
Ledighet enligt ovanstående avser även besök hos läkare, företagshälsovård, 
mödravårdscentral samt akuta tandläkarebesök. 
Med lön enligt detta moment avses oförändrad månadslön. 
Mom 2 Ledighet utan lön 
Ledighet utan lön kan beviljas, om arbetsgivaren finner att det kan ske utan olägenhet för 
verksamheten. Partiell ledighet för vård av barn bör beviljas intill utgången av det skolår då 
barnet fyller 12 år. 
Arbetstagare, som önskar vara ledig, ska ansöka härom i så god tid som möjligt innan 
ledigheten ska börja. I ansökan ska anges önskad tidsperiod för ledigheten. Besked om 
beviljande/avslag meddelas snarast. Reviderad 2014-01-10 36 



Mom 3 Avdragsberäkning vid ledighet utan lön 

a) Ledigheten är högst fem arbetsdagar 
Avdrag görs med tillämpning av formeln i c) 
Vid ledighet för offentligt uppdrag, där arbetsgivaren fastställt ett övre belopp för ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst, görs i stället ett avdrag per arbetsdag motsvarande det beloppet. 

b) Ledighet är sex arbetsdagar eller mer 
Avdrag görs med 3,3 procent av månadslönen för varje kalenderdag som ledigheten 
omfattar 
Övergångsregel: Fram till 2001-04-01 beräknas avdraget i stället genom att månadslönen 
divideras med antalet dagar i respektive månad. 

c) Avdrag vid ledighet del av dag 
Avdrag görs för varje timme enligt formeln: 

Månadslön (uppräknad till heltid) 
                175 
Om ledighetsperiod omfattar minst en månad görs det avdrag av månadslönen som svarar mot 
ledighetens omfattning.
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