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Privatanställda och kooperativt anställda arbetare som är föräldralediga från sin anställning
och tar ut föräldrapenning innan barnet fyllt 18 månader eller inom 18 månader från adoption
kan få ersättning från försäkringen Föräldrapenningtillägg, FPT.

FPT kan ge cirka 10 procent av den lön som ligger till grund
för föräldrapenningen för lön upp till cirka 39 400 kronor
per månad och 90 procent för lön som överstiger cirka 39 400
kronor. Föräldrapenningtillägget infördes 2014, men kan i
vissa fall omfatta barn födda innan 2014 enligt övergångs
bestämmelser.
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Diagram 1
Antal personer som beviljats föräldrapenningtillägg.
Årtalen avser barnets födelseår.
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Kvinnor som beviljas FPT är
i snitt 29 år vid barnets födsel.
De påbörjar oftast sin ersättningsperiod med FPT i nära anslutning
till barnets födsel.
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Diagram 1 visar antalet kvinnor och män som beviljats
föräldrapenningtillägg. Då det är möjligt att ansöka retro
aktivt om föräldrapenningtillägg upp till fem och ett halvt år
efter barnets födsel eller adoption kan siffrorna i diagrammet
komma att öka något.
Antalet personer som beviljats föräldrapenningtillägg har
legat på en relativt stabil nivå under 2014–2017. En möjlig
förklaring till det höga utfallet 2016, för framför allt män, är
att LO genomförde en kampanj med syfte att uppmärksamma
föräldrapenningtillägget.

Män som beviljas FPT är i snitt
32 år vid barnets födsel. De påbörjar i snitt sin ersättningsperiod
med FPT när barnet är 9 månader
gammalt.

Diagram 2

Diagram 2 visar de v
 anligaste
kollektivavtalsområdena för personer
som beviljats föräldrapenningtillägg.
För kvinnor är Handelsanställdas
förbund vanligaste och för män IF
Metall.

Antal personer som beviljats föräldrapenningtillägg
i de 10 största kollektivavtalsområdena. Barn födda 2017.

Handelsanställdas förbund
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För att omfattas av försäkringen
ska förälderns anställning ha varat
i minst 12 månader, hos en eller
flera arbetsgivare som har kollektiv
avtalade försäkringar, de senaste fyra
åren innan barnets födelse/adoption.
Då utbetalas föräldrapenningtillägg
i upp till 60 dagar. Har anställningen
varat i minst 24 månader de senaste
fyra åren utbetalas föräldrapenning
tillägg i upp till 180 dagar.
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93% av dem som får föräldrapenningtillägg
har rätt till ersättning i upp till 180 dagar.

Diagram 3

Diagram 3 visar hur många
föräldrapenningtilläggsdagar per
ärende som tagits ut av män. Den
tydligaste förändringen över tid är
att färre män tar ut 30 dagar eller
mindre och att fler män tar ut 61–90
dagar. För kvinnor är spridningen
betydligt mindre än för män, ungefär
80 procent av kvinnorna tar ut mer
än 150 dagar.

Antal uttagna dagar med föräldrapenningtillägg
per ärende för män 2014–2017.
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För barn födda 2016 eller senare är
90 föräldrapenningdagar reserverade
i den statliga föräldraförsäkringen
och kan inte föras över till den andra
föräldern. Dessförinnan var 60 dagar
reserverade.

Den typiska mottagaren av föräldrapenningtillägget är en 28-årig kvinna
som arbetar inom handeln och får
ersättning för 180 dagar.
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Föräldrapenningtillägg kan betalas ut upp till
60 dagar innan beräknad födsel vid uttag av
föräldrapenning. Ungefär 40 procent av kvinnorna
som får föräldrapenningtillägg påbörjar sin
ersättningsperiod innan barnets födsel.

Mer information och anmälan om
Föräldrapenningtillägg hittar du här:
www.afaforsakring.se/privatperson/
forsakring-vid-foraldraledighet-och-graviditet/
foraldrapenningtillagg

Publikation av AFA Försäkrings analysavdelning, kontakt:
analys@afaforsakring.se
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