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Med stöd av 2 kap. 2 § Villkorsavtal sluter parterna följande lokala kollek
tivavtal. 

1 § - Tillämpningsområde 

1 (3) 

Detta lokala kollektivavtal gäller för arbetstagare vid Polismyndigheten som 
tillhör Polisförbundet. 

2 § - Avtalet ersätter Villkors avtal i vissa delar 

Istället för vad som stadgas i 8 kap. 1-4 §§ Villkorsavtal ska detta avtal gälla. 

3 § - Villkor för föräldralön 

En arbetstagare som enligt föräldraledighetslagen är ledig för barns födelse 
eller vård av adoptivbarn har rätt till föräldralön om barnet är fött efter den 2 
februari 2015. Med adoptivbarn likställs barn som har tagits emot i adopt
ionssyfte. 

Föräldralön utbetalas längst till dess att barnet är 48 månader. För adoptiv
barn gäller att föräldralön utbetalas i längst 48 månader från det att barnet 
kommit i adoptivförälderns vård, om detta skett efter den 2 februari 2015. 

Föräldralön utbetalas under maximalt 360 dagar per barnsbörd. Föräldrar 
som båda är anställda inom statens avtalsområde får tillsammans ta ut max
imalt 390 dagar med föräldralön och/eller föräldrapenningtillägg per barns
börd. 

Upplysning 
Ledighet med föräldralön är enligt 25 § ASA/Polis semesterlöne
grundande. 
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4 § - Föräldralönens storlek 

Föräldralönen utbetalas med 10 procent av kalenderdaglönen på lönedelar 
upp till basbeloppstaket. På lönedelar som överstiger basbeloppstaket är för
äldralönen 90 procent av kalenderdaglönen. 

5 § - Föräldralönens beräkning 

Föräldralönen beräknas på den aktuella kalenderdaglönen dagen före föräld
raledighetens början. Vid särskilda skäl kan arbetsgivaren besluta att kalen
derdaglönen vid en tidigare tidpunkt ska ligga till grund för beräkningen. 

Anmärkning 
Särskilda skäl kan t.ex. vara for handen då en arbetstagare, 
istället for föräldrapenning, har begärt tjänstledighet veckan 
före beräknad förlossning. 

Om kalenderdaglönen är nedsatt på grund av ledighet (hel eller partiell) får 
föräldralön beräknas på den fasta kalenderdaglönen om ledigheten beror på 

• offentligt uppdrag,

• ledighet med föräldralön.

Om en arbetstagare har varit ledig för vård av barn och blir gravid på nytt 
innan det tidigare barnet uppnår en ålder av 21 månader beräknas föräldralön 
på den aktuella kalenderdagslönen när den nya föräldraledigheten inträffar. 
Dock ska beräkningen utgå från den tjänstgöringsgrad som gällde för arbets
tagaren före den första föräldraledigheten. 

För övriga arbetstagare som har varit föräldralediga (helt eller partiellt) krävs 
att ledigheten upphört senast 90 dagar före föräldraledighetens början för att 
föräldralönen ska beräknas på den fasta kalenderdaglönen. Uttag av semes
ter förskjuter den 90:e dagen bakåt med en dag för varje åtta (8) uttagna se
mestertimmar. 

Vad som avses med den aktuella respektive den fasta kalenderdagslönen 
framgår av 3 kap. 2 § Villkorsavtal. 

6 §- Utbetalning 

Föräldralönen utbetalas månadsvis och i förhållande till ledighetens omfatt
ning. 

7 § - Försäkran och i förekommande fall rätt till kvittning 

Föräldrar som båda är anställda inom statens avtalsområde ska försäkra ar
betsgivaren att de tillsammans inte tar ut mer än 390 dagar med föräldralön 
enligt lokalt avtal eller föräldrapenningtillägg enligt bestämmelser i Vill
korsavtal. 

Om försäkran inte har lämnats enligt föregående stycke och det till arbetsta
garen därför har utbetalats föräldralön för fler dagar än detta kollektivavtal 
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medger, rar arbetsgivaren kvitta den härigenom uppkomna fordran mot ar
betstagarens lönefordran. Rätten till kvittning är dock förlorad om den om
ständighet vartill rätten hänför sig ligger mer än två år tillbaka i tiden. 

8 § - Giltighets- och uppsägningstid 

Detta lokala kollektivavtal gäller tillsvidare fr.o.m. den 1 september 2017. 
Vid uppsägning upphör avtalet att gälla vid nästkommande kalenderårsskifte 
efter det att sex (6) månader förlupit sedan uppsägningen. 

Om bestämmelserna i 3 kap. 2 § eller 8 kap. 1-4 §§ Villkorsavtal ändras, tar 
avtalspartema på avtalsparts begäran upp överläggningar i aktuella frågor. 

Polismyndighete Polisförbundet 

.----z 

Niklas Simson 

' 
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