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Innehåll

• Tjänstledighet med lön

• Vård av barn

• Föräldraledighet



Ledighet med lön

Om det behövs får en  arbetstagare vara ledig för läkar- eller 

tandläkarbesök i följande fall:

-Vid besök hos läkare, företagshälsovård, öppenvård eller 

mödravårdscentral samt för blodgivning.

-Undersökning och behandlingar efter remiss av tandläkare eller 

läkare samt vid akuta tandbesvär.

Dokument: Villkorsavtal 9 kap 1-2 §



Ledighet med lön

Allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning 

eller arvsskifte inom egen familj eller den närmaste släktkretsen.

Allvarligare sjukdomsfall

-endast sjukdomstillstånd av livshotande art eller sådant akut 

sjukdomsfall som oundgängligen kräver ingripande av 

arbetstagaren (inte vid ledighet av andra orsaker i samband med 

anhörigs sjukdom, t.ex. för vård av den sjuke). 

Dokument: Villkorsavtal 9 kap 1-2 §



Ledighet med lön

Till egen familj och den närmaste släktkretsen räknas i regel 

arbetstagarens make, föräldrar, far- och morföräldrar, 

fosterföräldrar, svärföräldrar, barn, barnbarn och syskon.

När det är fråga om begravning, bouppteckning eller arvskifte 

– även farbror, faster, morbror, moster, syskonbarn, svärson, 

svärdotter, svåger och svägerska. 

Tid: Den tid som behövs, inklusive restid, dock högst tio 

arbetsdagar per kalenderår. Ledighet under en del av dag räknas 

som hel dag.

Dokument: Villkorsavtal 9 kap 1-2 §



Ledighet med lön

• Flytt (1 arbetsdag/år)

• Tentamen (högst 5 arbetsdagar/år)

• Fackligt förtroendemannauppdrag (högst 10 arbetsdagar/år)

Alltid fylla i och få beviljat ledigheten på en 

tjänstledighetsblankett

Dokument: Villkorsavtal 9 kap 1-2 §



Föräldraledighet

• Ansökan två månader innan ledighet (eller så snart som möjligt)

• Tre perioder per kalenderår

• Rätt till hel föräldraledighet tom barnet är 18 mån

• Partiell föräldraledighet

- enligt föräldraledighetslagen (ska beviljas-tills barnet fyllt 8 år)

- enligt tjänstledighetsförordningen (bör beviljas, tills barnet fyllt 12 år)

• Föräldrapenningstillägg (90% av lönen) 

-specifikation från försäkringskassan skickas till lönekontoret

Dokument: Föräldraledighetslag 1995:584, villkorsavtal 



Vård av barn

• Anmäler till och får ersättning från försäkringskassan

• Meddelar chef/handledare

• Registrerar frånvaron i Primula webb

• Kompletterande ersättning från universitetet 10 dagar/år       

(om inkomst över FKs takbelopp)


