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§ 11 Föräldraledighet 
 
Skogsindustrierna och Pappers omfattas av uppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv 
och LO avseende föräldraförsäkring. Mot den bakgrunden är parterna överens om 
att dessa förändringar ersätter § 11 mom 1. 

Fram till dess försäkringen träder i kraft, beräknat till den 1 januari 2014, är par-
terna överens om att separat utöka föräldraersättningen från fem till sex månader 
(motsvarar 1 002 timmar vid 40 timmarsvecka och vid annan arbetstid i proportion 
därtill).

När försäkringen träder i kraft upphör § 11 mom 1, inklusive kommentarer, att 
gälla för samtliga parter. För tjänstemännen kommer föräldraersättning därefter att 
regleras i en separat överenskommelse och motsvara innehållet i mom 1, inklusive 
kommentarer, med föräldraersättning under sex månader.

 Mom 1 En anställd som är föräldraledig med rätt till föräldrapenning har 
rätt till föräldraersättning från arbetsgivaren under sammanlagt 
fem månader att fördelas under 24 månader räknat från barnets föd-
sel eller vid erhållande av vårdnad i samband med adoption.

Anmärkning    
  Vid beräkning av tiden fem månader gäller att för ledighet som 

ej tas ut under hela månader motsvarar hela perioden i timmar 
räknat 835 timmar vid 40-timmarsvecka och vid annan arbetstid i 
proportion därtill. 

  För varje månad som utnyttjats helt för ledighet enligt dessa regler 
minskas timutrymmet med 167 timmar vid 40-timmarsvecka och 
vid annan arbetstid i proportion därtill.

  Vid frånvaro på grund av föräldraledighet, med rätt till föräldrapen-
ning, görs avdrag enligt § 10 mom 2.

  
  Föräldraersättning utges genom att för en anställd med en årslön 

om högst 10 prisbasbelopp görs ett tillägg till månadslönen för 
varje frånvarotimme med 10 % x månadslönen för lönedelar upp  
t o m 10 prisbasbelopp                      175 

  och  90 % x månadslönen  för lönedelar över 10 prisbasbelopp           
                       175 
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  vid 40 timmars arbetsvecka och vid annan arbetstid i proportion 
därtill. 

  
  Om föräldraledigheten skulle bli kortare än fem månader utges för-

äldraersättning inte för längre tid än ledigheten omfattar.
  
  Föräldraersättning utbetalas i samband med tjänstledigheten.

I förekommande fall kan det inträffa att båda föräldrarna kan vara berättigade till 
denna ersättning vid ett och samma företag.

Vad gäller förläggning av föräldraledighet gäller, om inte annat överenskommes, 
att uttaget får delas upp på högst tre perioder per kalenderår. Om en ledighetspe-
riod löper över ett årsskifte, ska den anses höra till det kalenderår då ledigheten 
påbörjades.

Definition av månadslön
Med månadslön avses:

-  fast kontant månadslön och eventuella fasta lönetillägg per månad (t ex fasta 
OB- eller övertidstillägg)

- den beräknade genomsnittsinkomsten per månad av provision, tantiem, bonus, 
premielön eller liknande rörliga lönedelar. För anställd som till väsentlig del är 
avlönad med nämnda lönedelar bör överenskommelse träffas om det lönebelopp 
från vilket sjukavdrag ska göras.

    
Anmärkning
Inkomsten av OB-tillägg och motsvarande rörliga lönetillägg ska vid tillämpning-
en av detta mom genomsnitts beräknas och läggas till månadslönen innan tillämp-
liga avdrag görs. Lokal överenskommelse bör träffas om schablonberäkning av 
ifrågavarande genomsnittsbelopp.
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 Mom 2 Vid ledighet med tillfällig föräldrapenning görs löneavdrag per 
frånvarotimme med månadslönen vid 40 timmars arbetsvecka och

         175
  vid annan arbetstid i proportion därtill.
    
  Med tillfällig föräldrapenning menas i normalfallet vård av sjukt 

barn samt uttag av de 10 s.k. pappadagarna i anslutning till barns 
födelse eller adoption.

  
  Om ledighetsperiod med tillfällig föräldrapenning omfattar en eller 

flera hela kalendermånader ska den anställdes hela månadslön dras 
av för var och en av kalendermånaderna. Om de avräkningsperio-
der som företaget använder vid löneutbetalningen inte sammanfal-
ler med kalendermånaderna har arbetsgivaren rätt att vid tillämp-
ning av denna bestämmelse byta begreppet “kalendermånad“ mot 
“avräkningsperiod“.

  
  Avdragsreglerna vid ledighet med tillfällig föräldrapenning är lik-

som vid sjuklön de första 14 dagarna anpassade till arbetstidens 
längd. För att reglerna ska fungera så neutralt som möjligt obe-
roende av hur dessa ledigheter tas ut har parterna valt att tillämpa 
s.k. timavdrag för varje faktisk frånvarotimme. Det sker således ingen 
övergång till kalenderdagsavdrag vid längre tillfällig föräldraledighet.

Liksom vid tjänstledighet gäller att hela månadslönen dras av om frånvaron omfat-
tar hela månaden.


