Ingenjör och
förälder
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Inledning
Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot
ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som
löser våra gemensamma problem, höjer standarden,
genererar tillväxt och skapar fler jobb på vägen.
För att stötta våra framtidshopp i detta viktiga uppdrag finns Sveriges Ingenjörer – det enda fackförbundet med fullständigt fokus på just ingenjörer. Vi
arbetar ständigt för att våra medlemmar ska ha goda
arbetsvillkor, få möjlighet att utvecklas i sina yrkesroller, och framför allt: att de ska värderas precis så
högt som de faktiskt förtjänar.
Sveriges Ingenjörer har som ett stöd till dig som är
ingenjör och (blivande) förälder tagit fram denna guide.
Sverige har en av världens mest generösa föräldraförsäkringar avseende såväl längd som flexibilitet.
Det möjliggör för föräldrar att vara föräldralediga i samband med barnets födelse, men även under
barnets första levnadsår och ända upp till skolåldern.
En föräldraledighet som innebär en lagstadgad rätt
att vara ledig från arbetet och samtidigt kunna få
ersättning under den tiden är en stor förmån. I vissa
fall kan dessutom, för individen förmånliga, avsteg
från lagens regler ha gjorts genom kollektivavtal.
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Föräldraförsäkringen är till sin utformning helt jämställd. Hälften av dagarna kan fördelas på vardera
föräldern. Hur föräldraförsäkringen och föräldraledigheten ska fördelas mellan föräldrarna är ett viktigt beslut och ett inte helt oproblematiskt sådant.
Valet av vem som ska vara hemma och hur länge, har
en direkt konsekvens på andra socialförsäkringssystem. Men det har också visat sig ge konsekvenser i
arbetslivet.
Kvinnor har sedan föräldraförsäkringen tillkomst 1974
haft ett större uttag av antalet föräldrapenningsdagar
än män. Kvinnor tar även ut en längre föräldraledighet – utan uttag av föräldrapenning – än vad män gör.
Kvinnors frånvaro från arbetslivet kan även vara en av
förklaringarna till de skillnader vi ser mellan män och
kvinnor vad gäller lön och karriär.
Sveriges Ingenjörer vill med denna skrift beskriva
huvudparten av de arbetsrättsliga regler som har med
föräldraledigheten att göra, samt undantag genom
kollektivavtal. Det är ingen heltäckande beskrivning
av samtliga regler och undantag kring föräldraledighet, utan en sammanfattning av de huvudsakliga bestämmelserna. Sveriges Ingenjörers medlemmar är
alltid välkomna att kontakta förbundets rådgivning
för diskussion och vägledning i specifika situationer.

Frågor?
Kontakta Sveriges Ingenjörers rådgivning,
08 - 613 80 00
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Vad regleras var?
Rätten till föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen. Där finns också ett förbud mot missgynnande
som har samband med föräldraledigheten.
En bestämmelse om att arbetsgivaren ska underlätta
för de anställda att kombinera barn och jobb finns i
diskrimineringslagen. I diskrimineringslagen finns
även förbud att diskriminera någon på grund av kön.
Regler om föräldraförsäkringen finns i socialförsäkringsbalken. Information om bestämmelser kring
föräldrapenning lämnas av Försäkringskassan. Det
är Försäkringskassan som fastställer sjukpenninggrundande inkomst (SGI), som påverkar nivån på
föräldrapenningen.
I lagen om anställningsskydd finns en skyddsregel för
den som drabbas av uppsägning på grund av arbetsbrist under föräldraledigheten.
Delar av föräldraledigheten är semesterlönegrundande, det vill säga att du tjänar in semester under din
föräldraledighet. Det framgår av semesterlagen.
Utöver den lagstadgade föräldraförsäkringen, ger
många kollektivavtal rätt till utfyllnad av föräldrapenningen, genom så kallad föräldralön/föräldraledighetstillägg.
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Föräldraförsäkringen
Hur fungerar föräldraförsäkringen?
Regler för föräldraförsäkringen finns i socialförsäkringsbalken. Försäkringskassan är ansvarig
myndighet.

Föräldrapenning
Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar. Extra dagar
gäller för den som fått tvillingar. Taket för föräldrapenning är 10 prisbasbelopp. Föräldrapenningen
delas in i tre olika ersättningsnivåer:
• Sjukpenningnivå, baseras på sjukpenninggrundande
inkomst där ersättningen motsvarar cirka 80 procent av sjukpenningnivån.
• Grundnivå, 225 kronor per dag för de med låga eller
inga inkomster.
• Lägstanivå, gäller för 90 av ersättningens 480
dagar, och är 180 kronor per dag för barn födda
1 juli 2006 och senare, och 60 kronor för barn födda
innan dess.
Av försäkringens 480 dagar baseras 390 dagar på sjukpenningnivå och 90 dagar på lägstanivå. Av de 480
dagar har vardera föräldern rätt till hälften av dagarna,
alltså 195 dagar var på sjukpenningnivå och 45 dagar
var på lägstanivå. 90 dagar på sjukpenninggrundande
nivå är öronmärkta åt vardera föräldern, men resterande del kan föräldrarna dela på hur de vill.
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Under barnets första levnadsår är det möjligt för båda
föräldrarna att ta ut föräldrapenning för samma dag
genom de så kallade dubbeldagarna. Detta går att göra
i maximalt 30 dagar.
I samband med barnets födelse kan den andra
föräldern vara ledig i 10 dagar med tillfällig föräldrapenning, och det påverkar inte antalet föräldrapenningsdagar.

Hur länge kan dagarna användas?
• Om ditt barn är fött före den 1 januari 2014
Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag
då ditt barn avslutat första året i grundskolan. Om
ditt barn fyller 8 år efter skolavslutningen kan du ta
ut föräldrapenning till och med den dagen barnet
fyller 8 år.
• Om ditt barn är fött den 1 januari 2014 eller senare
Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag
barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5
i grundskolan. Men efter att barnet har fyllt 4 år kan
ni bara spara 96 dagar sammanlagt.

Tillfällig föräldrapenning
Förutom föräldrapenning har föräldrar också rätt
till ledighet, med tillfällig föräldrapenning, vanligtvis
upp till 120 dagar per barn/år upp tills barnet är 12 år
(i vissa speciella fall även för äldre barn), för att vårda
barn som är sjukt (VAB). Den tillfälliga föräldrapenningen kan överlåtas till annan person som avstår
från förvärvsarbete för att vårda barnet. Det innebär
alltså att även den som inte själv är småbarnsförälder,
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men exempelvis mor- eller farförälder till ett barn,
kan ha rätt att vara hemma för vård av sjukt barn.
Taket för tillfällig föräldrapenning ligger på 7,5 prisbasbelopp, vilket är lägre än för föräldrapenning som
ligger på 10 prisbasbelopp.

Bibehållen sjukpenninggrundande inkomst, SGI
Så länge barnet inte har fyllt ett år är nivån på den
sjukpenninggrundande nivån (SGI) oförändrad. Efter
barnets ettårsdag beräknas din sjukpenninggrundande
inkomst normalt efter din faktiska inkomst.
För att behålla din tidigare sjukpenninggrundande
inkomst behöver du uppfylla vissa kriterier.
Du behöver:
• Ta ut hel föräldrapenning minst fem dagar per vecka.
• Ta ut föräldrapenning som motsvarar minskningen (i arbetstid) om du arbetar mindre än före
barnets födelse.
• Studera med studiestöd.
• Vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Behålla samma föräldrapenning i minst två år
Om du går ner i tid får du ändå föräldrapenning
beräknad utifrån den sjukpenninggrundande inkomst
du hade vid barnets födelse ända till barnet fyller två
år.
Om du och din partner blir gravida igen innan barnet fyllt ett år och nio månader, behåller du och den
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andre föräldern samma föräldrapenning också efter
barnets tvåårsdag. Det gäller även om er sjukpenninggrundande inkomst har sänkts.
För frågor kring din föräldrapenningsnivå eller sjukpenninggrundande inkomst ska du alltid vända dig till
Försäkringskassan.

Sveriges Ingenjörer rekommenderar
Många ingenjörer har löner som är högre än inkomsttaket för föräldrapenningen. Ta reda på om det
finns kollektivavtal eller lokala policys som innebär
att arbetsgivaren betalar föräldraledighetstillägg/
föräldralön som komplettering till föräldrapenningen.
Föräldralön/föräldraledighetstillägg tillsammans
med föräldrapenning innebär att den totala ersättningen motsvarar cirka 90 procent av din lön.
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Din rätt till ledighet som arbetstagare
I föräldraledighetslagen framgår vad du har för
rättigheter och skyldigheter som anställd när du ska
vara föräldraledig och därmed ledig från ditt arbete.
Föräldraledighet kan tas ut som hel ledighet eller som
förkortning av arbetstiden.
I föräldraledighetslagen finns det fem former av
föräldraledighet för arbetstagare:
• Hel ledighet för kvinnliga arbetstagare i samband
med barnets födelse under en sammanhängande
tid av minst sju veckor före den beräknande tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen. Två veckor av denna ledighet är obligatorisk. Arbetstagaren har också rätt att vara ledig
för att amma barnet.
• Hel ledighet för förälder tills barnet blivit 18 månader, eller för tid därefter med föräldrapenning.
• Ledighet med föräldrapenning för en förälder i
form av förkortning av normal arbetstid med tre
fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel.
• Ledighet utan föräldrapenning för en förälder i
form av förkortning av normal arbetstid med upp
till en fjärdedel tills barnet har fyllt åtta år.
• Ledighet med tillfällig föräldrapenning för en
arbetstagares tillfälliga vård av barn (VAB).
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Exempel
• Du vill i samband med barnets födelse vara ledig
sex månader. Du tar under denna tid ut 3 dagar föräldrapenning i veckan. Du är ledig 1 april t.o.m. 30
september. Det räknas som hel ledighet.
• Du vill i samband med höstlovet vara föräldraledig
en vecka med dina barn som går i förskoleklass, och
tar ut fem dagars föräldraledighet med föräldrapenning. Det räknas som hel ledighet.
• Du vill i samband med inskolning på förskolan gå
ner i tid. Du arbetar 80 procent under november
månad, och tar inte ut någon föräldrapenning. Det
räknas som delledighet utan föräldrapenning.

Alla föräldrar har enligt föräldraledighetslagen rätt
till ledighet när barnet föds/adopteras och därefter
för att sköta om barnet. Mamman har även rätt till
ledighet från och med den sextionde dagen före den
beräknade dagen för födelsen. Den andra föräldern
har, förutom övrig föräldraledighet, rätt till tio dagars
ledighet i samband med barnets födelse, i form av tillfällig föräldrapenning.
I vissa fall är rätten till ledighet kombinerad med ett
krav på att föräldrapenning tas ut. Exempelvis gäller
det ledighet för barn som är äldre än 18 månader. Fram till barnet är 18 månader behöver inte den
förälder som tar hand om barnet (eller båda, om båda
tar hand om barnet) ta ut föräldrapenning för att ha
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rätt till ledighet. Däremot kan din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) påverkas om du inte tar ut någon
föräldrapenning efter att barnet har fyllt 12 månader.
Det är Försäkringskassan som fastställer din SGI.
Ibland behöver föräldraledigheten avbrytas tidigare
än planerat, och det har den föräldraledige rätt att
göra. Den föräldraledige ska då underrätta arbetsgivaren om sin önskan snarast möjligt. Om ledigheten har varit tänkt att pågå minst en månad, har
arbetsgivaren rätt att skjuta upp återgången högst
en månad efter det att underrättelse har skett.

Plan för ledigheten
Anmälan till arbetsgivaren ska, om möjligt, ske minst
två månader i förväg. I kollektivavtal kan andra regler
gälla för när anmälan ska ske. Det är bra om arbetsgivaren och den anställde på förhand kommer
överens om hur vissa frågor ska lösas under föräldraledigheten. Hur ska kontakten se ut? Finns det kurser/
kompetensutveckling som den föräldraledige vill delta i? Det är en fördel om detta dokumenteras skriftligt.

Sveriges Ingenjörer rekommenderar
Anmälan om föräldraledighet ska vara skriftlig. Det
är viktigt att du som är föräldraledig deltar i utvecklingssamtal och lönesamtal om de infaller under din
föräldraledighet.
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Hur vill du vara ledig?
Föräldraledighet får, enligt föräldraledighetslagen,
delas upp på högst tre perioder per år.
Inget hindrar dock att arbetsgivare och anställd kommer överens om en uppdelning på flera perioder. Du
som arbetstagare har starka rättigheter vad gäller hur
och när du önskar vara ledig.
Hel föräldraledighet får tas ut den eller de dagar som
arbetstagaren begär. Om det kan ske utan olägenhet för
arbetstagaren, ska ledigheten förläggas så att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå utan störningar.
Ledighet kan också tas ut i form av förkortning av
arbetstiden. Antingen genom att den anställde tar
ut föräldrapenning på deltid, eller genom att hen utnyttjar rätten att, utan föräldrapenning, förkorta
arbetstiden med upp till en fjärdedel. Det senare
gäller som regel tills barnet har fyllt åtta år.
Förkortning av arbetstiden får spridas över veckans alla dagar eller förläggas till viss eller vissa av
arbetsveckans dagar. En förkortning av arbetstiden
som tas ut som en eller ett par lediga dagar per vecka, räknas som en enda ledighetsperiod. En ledighetsperiod som påbörjas ett kalenderår och sträcker sig över årsskiftet räknas som en (1) period. Om
arbetstagare och arbetsgivare inte kommer överens
om förläggningen ska ledigheten förläggas så som
arbetstagaren begär, om inte ledighetens förläggning
innebär påtaglig störning för verksamheten. Arbets-
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givarens nekande av viss förläggning med hänsyn till
verksamheten kan prövas i domstol.
Ledighet med tillfällig föräldrapenning (VAB) och med
föräldrapenning för föräldrautbildning får delas upp i
obegränsat antal perioder.

Sveriges Ingenjörer rekommenderar
Ta reda på om du har kollektivavtal eller vad som står i
personalpolicyn.
En flexibel och generös hållning till antalet ledighetsperioder underlättar ofta för både arbetsgivare och
arbetstagare. I flera kollektivavtal finns däremot en
begränsning som innebär att föräldralön/föräldraledighetstillägg enbart ges under en (1) och i vissa fall två
perioder. Det är därför viktigt att veta vad som gäller i
ditt avtal så att du inte går miste om någon ersättning.
Vänd dig till Sveriges Ingenjörers rådgivning om du vill
ha hjälp med vad som gäller i ditt kollektivavtal.
Ha god framförhållning vad gäller hur du önskar vara
föräldraledig, och kom ihåg att du har starka rättigheter.

Exempel på tre perioder
1. Föräldraledig under sportlovsveckan. Hel ledighet.
2. Deltidsarbete under mars på grund av inskolning.
Jobbar 50 procent, föräldraledig 50 procent. Delledig.
3. Föräldraledig en dag på grund av planeringsdag på
förskolan. Hel ledighet.

14

Arbetsgivaren ska underlätta
kombinationen jobb och barn
Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att underlätta kombinationen jobb/barn. Lagen
beskriver inte på vilket sätt underlättandet ska ske,
men det kan exempelvis handla om flexibla arbetstider, möjlighet att arbeta hemifrån och mötestider
som möjliggör hämtning/lämning på förskola/skola.
Vilka åtgärder som är lämpliga/möjliga kan påverkas
av såväl verksamhetens som förälderns förutsättningar och behov. En jämställdhetsplan där mål och
åtgärder för att uppnå målen är tydliga, möjliggör för
en mer dynamisk och inkluderande arbetsplats.

Sveriges Ingenjörer rekommenderar
Arbetsgivaren måste möjliggöra för både män och
kvinnor att vara föräldralediga i den utsträckning som
de önskar. Inför återgång till arbetet kan det vara bra
att ha en dialog om vad du kan behöva för förutsättningar för att kombinera jobb och barn. Möjlighet till
att jobba hemifrån är möjligt för många, för andra är
det en omöjlighet på grund av tjänstens utformning
och arbetets karaktär. Fundera vad på vad just du
behöver och se om det är möjligt att de önskemålen
går att genomföra.
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Föräldraledighet är
kompetensutvecklande
Undersökningar som Sveriges Ingenjörer har gjort
visar att de flesta föräldrar anser att föräldraledighet
är kompentensutvecklande, och att det har givit
positiva effekter i arbetet, vilket förstås även gynnar
arbetsgivaren. Bland annat förmågan till prioritering,
effektivitet, konflikthantering och empati har ökat
tack vare föräldraledigheten.

Sveriges Ingenjörer rekommenderar
Glöm inte bort att i utvecklingssamtalet och lönesamtalet lyfta fram hur du anser att din föräldraledighet har kompetensutvecklat dig. Kom dock ihåg
att du under din föräldraledighet – eller för tid då du
varit föräldraledig – har rätt till löneutveckling som
om du var/varit i tjänst.
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Jämställd föräldraförsäkring –
ojämställd tillämpning
Föräldraförsäkringen infördes 1974, och då var mäns
andel enbart 0,5 procent av föräldrapenningsuttaget.
Under åren har ett antal förändringar av försäkringen
genomförts:
•
•
•
•
•

införande av en öronmärkt månad 1995
införande av en andra öronmärkt månad 2002
höjt ersättningstak 2006
jämställdhetsbonus 2008
införande av en tredje öronmärkt månad 2016

Samtliga av dessa reformer har lett till ett ökat uttag
av mäns andel av föräldrapenningen. Den största
effekten skedde vid införandet av öronmärkta månader, däremot har jämställdhetsbonusen bara haft en
marginell effekt. Vad den tredje öronmärkta månaden
kommer att innebära för mäns och kvinnors uttag av
föräldrapenning och föräldraledighet återstår att se.
Idag tar män ut cirka 25 procent av föräldrapenningdagarna. I en undersökning från Försäkringskassan
var det bara 13 procent av föräldrar till barn födda
2010 som delade lika på föräldrapenningen under
barnets första två år.
Föräldraförsäkringen och kopplingen till den
ojämställda arbetsmarknaden är omdiskuterad.
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Föräldraförsäkringen är å ena sidan väldigt förmånlig
– och till sitt utförande jämställd – och den möjliggör
för föräldrar att få ersättning för att vårda sitt/sina
barn. Å andra sidan har normer och sociala förväntningar sedan försäkringens tillkomst 1974 visat på
olika beteenden hos män och kvinnor. Det skulle
även kunna uttryckas som att försäkringens flexibilitet har befäst normer och strukturella mönster.
Kvinnors och mäns frånvaro från arbetsmarknaden
skiljer sig markant åt. Det kan leda till negativa konsekvenser i form av statistisk diskriminering. Det
vill säga, det finns ett antagande att du som enskild
individ kommer att agera som gruppen har agerat;
till exempel att du som kvinna förväntas ta ut större
delen av föräldraledigheten, eller att du som man
förväntas ta ut en mindre del av föräldraledigheten. Den statistiska diskrimineringen drabbar både
kvinnor och män om de inte agerar som normen.
Normen begränsar och det påverkar individens
möjlighet till befordran, karriärvägar och löneutveckling.
Sveriges Ingenjörer konstaterar i egna undersökningar att ingenjörer skiljer sig ifrån hur snittet ser ut för
mäns och kvinnors uttag av föräldrapenning. Ingenjörer som är män har ett högre uttag av föräldrapenning än genomsnittsmannen. Ökad utbildning har
en stark positiv inverkan på att föräldrapenningdagarna fördelas på ett jämställt sätt. Ju högre utbildning föräldrarna har desto större sannolikhet för ett
jämställt uttag.
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Sveriges Ingenjörer rekommenderar
Fundera och diskutera med din partner/den andra
vårdnadshavaren vilka de ekonomiska effekterna
blir om ni delar lika eller inte på föräldraledigheten.
Undersök även hur den framtida pensionen påverkas
av ert planerade uttag. Saco menar att det är en myt
att det inte är ekonomiskt att dela lika på föräldraledigheten. Se vad som gäller för dig och din partner
på saco.se
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Påverkan på pensionen
Föräldraledighet kan även påverka den allmänna
pensionen samt intjänande av tjänstepensionen.
Deltidsarbete under en längre tid kan ha en negativ
inverkan på pensionen eftersom den baseras på din
inkomst.
Om du har kollektivavtal har du även tjänstepension, och den fungerar som ett komplement
till den allmänna pensionen. Beroende på vilken
arbetsmarknadssektor du jobbar inom skiljer sig
kollektivavtalens skydd åt för pensionsbortfall vid
föräldraledighet.
Om du saknar kollektivavtal kan arbetsgivaren ha
tecknat en annan försäkringslösning för din tjänstepension.
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Sveriges Ingenjörer rekommenderar
Ta reda på om du har tjänstepension eller annan
försäkringslösning. Ta också reda på om avsättningar
görs till din tjänstepension under din föräldraledighet. Vänd dig till Sveriges Ingenjörers rådgivning om
du vill ha stöd eller hjälp med att ta reda på vilken
tjänstepension som gäller för din sektor.
Om ni inte ska dela lika på föräldraledigheten, ta
reda på vad konsekvenserna blir för den som har en
längre frånvaro från arbetet eller arbetar deltid under
en period. Det finns möjlighet att föra över pensionsrätter för premiepensioner i den allmänna pensionen
till den andra partnern.
Saco har utrett konsekvenserna som föräldraledigheten får för pensionen och tagit fram en digital vägledning. Läs mer på saco.se.
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Skyddsregel vid
arbetsbristuppsägning
Om det under din föräldraledighet uppstår en
arbetsbrist på arbetsplatsen, det vill säga att det sker
en omorganisation och antalet tjänster ska reduceras,
finns det enligt lagen om anställningsskydd en speciell skyddsregel för helt föräldralediga. Den anger att
uppsägningstiden börjar räknas först då den föräldraledige återgår i tjänst, eller skulle ha återgått, enligt
den ledighetsanmälan som gäller då uppsägningen sker.

Sveriges Ingenjörer rekommenderar
Om det pågår arbetsbristförhandlingar under din
föräldraledighet ska du höra av dig till de lokala förtroendevalda på din arbetsplats eller ombudsmän på
Sveriges Ingenjörer för att diskutera om din tjänst
berörs av arbetsbristen. En uppsägning som sker
enbart på grund av föräldraledigheten är ogiltig.
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Förbud mot missgynnande
Enligt föräldraledighetslagen är det förbjudet för
arbetsgivaren att missgynna en anställd av skäl som
har samband med föräldraledighet. Förbudet gäller
i en rad situationer, bland annat vid anställning,
uppsägning/avsked, lönesättning och omplacering.
Ett undantag finns för sådant missgynnande som är en
nödvändig följd av ledigheten. Det undantaget är väldigt
restriktivt och kan beskrivas som att en anställd inte
har rätt till heltidslön för tid när den anställde har
varit helt föräldraledig.
Du har rätt att (i normalfallet) återgå till samma eller
likvärdig tjänst efter din föräldraledighet.

Lön
Utgångspunkten för lönerevision/löneutveckling
under föräldraledighet, eller för lönesättning som
baseras på tid då den anställde har varit föräldraledig,
är att föräldraledigheten inte ska påverka lönen. Det
vill säga att den anställda ska behandlas som om hen
hade varit i tjänst och följa sin egen, normala lönekurva (som om hen varit på plats och presterat som
vanligt). Vanligtvis sker lönesättning utifrån hur väl
den anställde har presterat eller uppfyllt sina mål.
Men lagens skydd innebär att föräldraledigheten inte
ska påverka lönesättningen.
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Sveriges Ingenjörer rekommenderar
Om du upplever att du har blivit missgynnad, och du
misstänker att det har samband med din föräldraledighet, ska du höra av dig till de lokala förtroendevalda på din arbetsplats eller till Sveriges Ingenjörers
rådgivning för att få stöd och hjälp.
Om det finns lokalt förtroendevalda på din arbetsplats ska du i första hand vända dig till dem.
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Sveriges Ingenjörers
checklista
• Ta reda på vad föräldraledigheten innebär för er
familj. Om ni inte delar lika – vad blir konsekvenser för den som tar ut en längre ledighet?
• Ta reda på om det finns kollektivavtal där du
jobbar, och om inte – vad finns det för andra
försäkringslösningar?
• Fundera över vilken kontakt du vill ha med din
arbetsplats under föräldraledigheten. Be om en
kontaktperson om det inte utses någon, förslagsvis din närmaste chef.
• Om det saknas rutiner för möte med din chef
inför ledigheten och inför återkomsten av din
föräldraledighet, boka ett möte själv!
• Delta i lönesamtal och utvecklingssamtal om
de infaller under din föräldraledighet.
• Fundera över vad du behöver för förutsättningar
för att kunna kombinera föräldraskap och förvärvsarbete när du är tillbaka i tjänst igen.
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Tips inför din
föräldraledighet
Ledighetens längd
Ange ledighetens planerade början och slut i
din ledighetsansökan. Rekommendationen är att
ansökan sker i skrift. Du har rätt att avbryta din
föräldraledighet i förtid och återgå i arbete.

Kompetensutveckling
Vill/ska du delta i några kurser och seminarier under
eller efter föräldraledigheten så rekommenderas att
det dokumenteras skriftligt.

Kontakt med arbetsplatsen
Vilken typ av kontakt vill du ha – kvarstå på mejllistor, delta i slutförande av projekt? Vem är ansvarig
kontaktperson på arbetsplatsen? Hur ska inbjudan till
möten/träffar/sociala evenemang ske?

Återkomst till arbetet
Planera in ett möte med din närmaste chef cirka en
månad före du ska börja arbeta igen.

Kom ihåg: du har rätt att gå tillbaka till samma/
liknande tjänst efter din föräldraledighet!
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Reglerna i korthet
Underlättande av kombinationen jobb/barn
Arbetsgivaren är skyldig att underlätta kombinationen förvärvsarbete och föräldraskap.
Diskrimineringslagen

Föräldrapenning/SGI
Om ditt barn är fött före den 1 januari 2014
Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag då
ditt barn avslutat första året i grundskolan. Om ditt
barn fyller 8 år efter skolavslutningen kan du ta ut
föräldrapenning till och med den dagen barnet fyller
8 år.
Om ditt barn är fött den 1 januari 2014 eller senare
Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag
barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i
grundskolan. Men efter att barnet har fyllt 4 år kan ni
bara spara 96 dagar sammanlagt.
Information ges av Försäkringskassan.
Socialförsäkringsbalken

Förläggning av ledighet
Hel ledighet: som den anställde önskar.
Deltidsledighet: Arbetsgivaren har viss möjlighet att
påverka förläggningen. Du har starka rättigheter!
Anmälan två månader i förväg, avvikelser i kollektivavtal. Tre ledighetsperioder per år.
Föräldraledighetslagen
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VAB
I normalfallet för barn yngre än 12 år. Fri förläggning
120 dagar per år.
Föräldraledighetslagen
Socialförsäkringsbalken

Förkortad arbetstid
Rätt att förkorta arbetstiden med upp till en fjärdedel även utan föräldrapenning, tills barnet fyller åtta
år eller har avslutat första skolåret.
Föräldraledighetslagen

Missgynnandeförbud
Förbud att missgynna anställd av skäl som har samband med föräldraledighet.
Föräldraledighetslagen

Skyddsregel vid arbetsbristuppsägning
Uppsägningstid börjar räknas då den anställde återgår
i arbetet.
Lagen om anställningsskydd

Föräldralön/föräldraledighetstillägg
Ersättning under föräldraledigheten som bekostas av arbetsgivaren. Se mer i ditt kollektivavtal.
Kollektivavtalet för respektive bransch
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