
  8   Lön under föräldraledighet 

 
 Föräldrapenningtillägg 
 
1 § 

En arbetstagare som är ledig för barns födelse eller vård av adoptivbarn har rätt till föräldrapenning-
tillägg. Med adoptivbarn likställs barn som tagits emot i adoptionssyfte. 
 
Föräldrapenningtillägg betalas ut för sådana kalenderdagar under föräldraledigheten då 
arbetstagaren tar ut föräldrapenning på grundnivån eller därutöver. Arbetstagare som tar ut tre 
fjärdedels, halv eller fjärdedels föräldrapenning får tre fjärdedels, halvt respektive en fjärdedels 
föräldrapenningtillägg. 
 
Föräldrapenningtillägg lämnas för högst 360 dagar per barnsbörd.  
 

Föräldrapenningtillägg betalas ut månadsvis och ska begäras senast två år efter den månad 
ledigheten avser annars är rätten till föräldrapenningtillägg förfallen.1 

 
Upplysning 
Löneavdrag vid föräldraledighet görs enligt 6 kap. Löneavdrag. 

  

 Föräldrapenningtilläggets storlek – huvudregel 
 
2 § 

Föräldrapenningtillägget beräknas på den aktuella kalenderdagslönen vid föräldraledighetens början 
plus 0,27 procent av föregående års rörliga lönetillägg enligt nedan. Föräldrapenningtillägget är 10 
procent under, respektive 90 procent över, basbeloppstaket. 

 

Lönedelar Underlag för beräkning 

Under Bb-tak Över Bb-tak 

10 % 90 % Aktuell kalenderdagslön, se kap. 3, plus 0,27 (1/365) 
procent av rörliga tillägg enligt nedan. 

 

Kalenderdagsberäkning av förgående års rörliga tillägg 

Föregående års rörliga lönetillägg motsvarar för varje kalenderdag 0,27 procent (1/365) av sådana 

rörliga lönetillägg – med undantag av övertidstillägg – som arbetstagaren hade året före 
föräldraledighetens början. 
 
 
Basbeloppstak (Bb-tak) för föräldrapenning 
Basbeloppstaket för år är ett belopp som motsvarar 10 gånger det gällande prisbasbeloppet enligt 
SFB. Basbeloppstaket för månad motsvarar 83,33 (10/12) procent och för kalenderdag 2,74 (10/365) 
procent av gällande prisbasbelopp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Gäller för föräldraledigheter som påbörjas efter den 1 juni 2013. 
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 Föräldrapenningtilläggets storlek i vissa fall 
 
3 § 

Föräldrapenningtillägget beräknas på den fasta kalenderdagslönen om den aktuella kalenderdags-
lönen är nedsatt på grund av hel eller partiell ledighet  om ledigheten beror på: 
 
– offentligt uppdrag,  

– ledighet med föräldrapenningtillägg som svarar mot ledighetens omfattning. 
 
Om en arbetstagare har varit ledig för vård av barn och blir gravid på nytt innan det tidigare barnet 
uppnår en ålder av ett år och nio månader beräknas föräldrapenningtillägg på den aktuella 
kalenderdagslönen när den nya föräldraledigheten inträffar. Dock ska beräkningen utgå från den 
tjänstgöringsgrad som gällde för arbetstagaren före den första föräldraledigheten. 

 
För övriga arbetstagare som har varit helt eller partiellt föräldralediga krävs att ledigheten har 
upphört senast 90 dagar före föräldraledighetens början för att föräldrapenningtillägget ska beräknas 
på den fasta lönen. Uttag av semester förskjuter den 90:e dagen bakåt med en dag för varje uttagen 
semesterdag. 
 

 Föräldrapenningtillägg för arbetstagare med reducerad föräldrapenning 
 
4 § 

Om föräldrapenningen har satts ned av Försäkringskassan ska föräldrapenningtillägget reduceras i 
motsvarande mån. 
 
 
Försvarsmakten har ersatt 8 kap. villkorsavtalet med två egna avtal om föräldraledighet. Nedan 
återges avtalet mellan Försvarsmakten och OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar. De ursprungliga 
avtalen finns länkade till i innehållsförteckningen (samt avtalet för Saco-S FM). Lön under 
föräldraledighet 5 § fortsätter efter detta avtal. 

 Förhandlingsprotokoll till Försvarsmaktens avtal om   
 lön under föräldraledighet för arbetstagare  
 tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar 
 
1 § 
Parterna tecknar Försvarsmaktens avtal om lön under föräldraledighet för arbetstagare tillhörande 
OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar, bilaga 1. 
 
2 § 
Parterna är överens om att föräldrar som båda är anställda inom statens avtalsområde ska försäkra 
arbetsgivaren att de tillsammans inte tar ut mer än 390 dagar med föräldralön eller föräldrapenning-
tillägg enligt bestämmelserna i villkorsavtalet. 
 
3 § 
Om 8 kap. i villkorsavtalet ändras är parterna överens om att se över bifogat avtal. 
 
4 § 
Parterna är överens om att arbetstagaren på begäran av arbetsgivaren ska kunna intyga att han eller 
hon är föräldraledig med stöd av 6 § i Föräldraledighetslagen (Delledighet med föräldrapenning). 
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5 § 
Parterna är överens om att tidigast ett år, dock senast två år efter avtalets ikraftträdande göra en 
utvärdering avseende tillämpningen av detta avtal. 
 

 Bilaga 1 till Försvarsmaktens avtal om lön under   
 föräldraledighet för arbetstagare tillhörande OFR/O  
 FM, OFR/S och SEKO Försvar 
 

 Allmänt 
 
1 § 
Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap. 2 § villkorsavtalet.  
 
2 § 
Detta avtal ersätter 8 kap. 1 – 4 §§ villkorsavtalet. 
 

 Föräldralön 
 
3 § 
En arbetstagare som enligt föräldraledighetslagen (1995:584) är ledig för barns födelse eller vård av 
adoptivbarn har rätt till föräldralön. Detta gäller inte vid delledighet enligt 7 § föräldraledighetslagen. 
Med adoptivbarn likställs barn som tagits emot i adoptionssyfte. 
 
Föräldralön utbetalas för högst 360 dagar per barnsbörd. Föräldrar som båda är anställda inom statens 
avtalsområde får tillsammans ta ut maximalt 390 dagar med föräldralön och/eller 
föräldrapenningtillägg per barnsbörd. 
 
Föräldralön betalas ut månadsvis och ska begäras senast två år efter den månad ledigheten avser 
annars är rätten till föräldralön förfallen. 
 
Upplysning 
Löneavdrag vid föräldraledighet görs enligt 6 kap. villkorsavtalet Löneavdrag. 
 

 Föräldralönens storlek - huvudregel 
 
4 § 
Föräldralönen beräknas på den aktuella kalenderdagslönen vid föräldraledighetens början plus 0,27 
procent av föregående års rörliga lönetillägg enligt nedan. Föräldrapenningtillägget är 10 procent 
under, respektive 90 procent över, basbeloppstaket. 
 
Föräldralönen ska vara proportionell i förhållande till förkortning av normal arbetstid enligt 6 § 
föräldraledighetslagen. 
 

Lönedelar   

Under Bb-tak Över Bb-tak Underlag för beräkning 

10 % 90 % Aktuell kalenderdagslön, se 3 kap. villkorsavtalet plus 0,27 
(1/365) procent av rörliga tillägg enligt nedan. 

 
  



Kalenderdagsberäkning av föregående års rörliga tillägg 
Föregående års rörliga lönetillägg motsvarar för varje kalenderdag 0,27 procent (1/365) av sådana 
rörliga lönetillägg – med undantag av övertidstillägg – som arbetstagaren hade året före 
föräldraledighetens början. 
 
Basbeloppstak (Bb-tak) för föräldralön 
Basbeloppstaket för år är ett belopp som motsvarar 10 gånger det gällande prisbasbeloppet enligt SFB. 
Basbeloppstaket för månad motsvarar 83,33 (10/12) procent och för kalenderdag 2,74 (10/365) 
procent av gällande prisbasbelopp. 
 

 Föräldralönens storlek i vissa fall 
 
5 § 
Föräldralönen beräknas på den fasta kalenderdagslönen om den aktuella kalenderdaglönen är nedsatt 
på grund av hel eller partiell ledighet om ledigheten beror på: 
 

- offentligt uppdrag, 
- ledighet med föräldralön som svarar mot ledighetens omfattning. 

 
Om en arbetstagare varit ledig för vård av barn och blivit gravid på nytt innan det tidigare barnet 
uppnår en ålder av ett år och nio månader beräknas föräldralönen på den aktuella kalenderdaglönen 
när den nya föräldraledigheten inträffar. Dock ska beräkningen utgå från den tjänstgöringsgrad som 
gällde för arbetstagaren före den första föräldraledigheten. 
 
För övriga arbetstagare som har varit helt eller partiellt föräldralediga krävs att ledigheten har upphört 
senast 90 dagar före föräldraledighetens början för att föräldralönen ska beräknas på den fasta lönen. 
Uttag av semester förskjuter den 90:e dagen bakåt med en dag för varje uttagen semesterdag. 
 

 Giltighetstid och uppsägningstid 
 
6 § 
Detta avtal gäller från 2014-10-01 tills vidare under villkorsavtalets giltighetstid med en ömsesidig 
uppsägningstid om sex månader. Om införande av SAP LÖN blir försenat gäller avtalet från det nya 
införandedatumet, vilket i så fall bekräftas i särskilt protokoll. Samtidigt upphör 8 kap 8 a § i 
Försvarsmaktsavtal om kompletteringar till ALFA 2003-02-20 att gälla. 
 
  
  



 Ändring till Försvarsmaktens avtal om lön under  
 föräldraledighet för arbetstagare tillhörande OFR/O  
 FM, OFR/S och SEKO Försvar 
 

 Borttag av övergångsbestämmelse 
 
1 §  
Parterna är överens om att 7 § under rubriken Övergångsbestämmelser i Försvarsmaktens avtal om lön 
under föräldraledighet för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar tas bort ur 
avtalet. 
 
 

 Tillägg vid tillfällig föräldrapenning 
 
5 § 

Vid ledighet med tillfällig föräldrapenning kan tillägg vid tillfällig föräldrapenning utbetalas. Tillägget 
utbetalas för lönedelar över Bb-taket i förhållande till frånvarons omfattning under sammanlagt 
högst 10 dagar per år. Arbetsgivaren får, om det finns särskilda skäl, besluta att tillägg betalas ut för 
fler än 10 arbetsdagar. Tillägget beräknas enligt följande: 

 

Lönedelar över Bb-tak Underlag för beräkning 

77,6 % Aktuell arbetsdagslön, se kap. 3, plus 0,38 (1/260) procent av 
rörliga tillägg enligt nedan. 

 

Arbetsdagsberäkning av föregående års rörliga tillägg 

Föregående års rörliga lönetillägg motsvarar för varje arbetsdag 0,38 procent (1/260) av sådana 

rörliga lönetillägg – med undantag av övertidstillägg – som arbetstagaren hade året före föräldra-
ledighetens början. 
 
 
Aktuell arbetsdagslön för föräldralediga i vissa fall 

För arbetstagare med regelbundet återkommande föräldraledighet om 1 - 4 dagar per vecka med 
arbetsdagsavdrag (6 kap. 7 §), utgörs den aktuella lönen vid beräkning av tillägg vid tillfällig föräldra-
penning, av den fasta lönen med ett fast månadsavdrag i förhållande till föräldraledighetens 
omfattning. (Se även 7 kap., 4 § och 6 § samt 8 kap. 2 §.) 
 
Basbeloppstak (Bb-tak) för tillfällig föräldrapenning 

Basbeloppstaket för år är ett belopp som motsvarar 7,5 gånger det gällande prisbasbeloppet enligt 
SFB. Basbeloppstaket för månad motsvarar 62,5 (7,5/12) procent och för arbetsdag 2,88 (7,5/260) 
procent av gällande prisbasbelopp. 
  



För SEKO och SACO gäller: 
 

 Tillägg vid graviditetspenning 
 
6 § 
En arbetstagare som får graviditetspenning enligt 10 kap. 3 § socialförsäkringsbalken (2010:110) i 
samband med att hon har förbjudits att fortsätta sitt vanliga arbete, har rätt till graviditetspenning-
tillägg enligt nedanstående tabell, för samma period. 
 

Lönedelar  Underlag för beräkning 

Under Bb-tak Över Bb-tak  

10% 87,60% Aktuell kalenderdagslön, se kap 3, 
plus 0,27 (1/365) procent av 
rörliga tillägg enligt nedan 

 
Kalenderdagsberäkning av föregående års rörliga tillägg 
 
Föregående års rörliga lönetillägg motsvarar för varje kalenderdag 0,27 procent (1/365) av sådana 
rörliga lönetillägg – med undantag av övertidstillägg – som arbetstagaren hade året före det år 
ledigheten inleddes. 
 
Basbeloppstak (Bb-tak) för graviditetspenning 
 
Basbeloppstaket för år är ett belopp som motsvarar 7,5 gånger det gällande prisbasbeloppet enligt 
socialförsäkringsbalken. Basbeloppstaget för månad motsvarar 62,5 (7,5/12) procent och för 
kalenderdag 2,06 (7,5/365) procent av gällande prisbasbelopp. 


