
Släpande avdrag/tillägg 
 

Sommaren 2017 gick vi över till att ha släpande avdrag och tillägg. 

Månadslönen gäller alltid innevarande månad, dvs den 27 januari får du månadslön för 1-31 januari, 

om du har tillägg eller avdrag gällande januari månad regleras detta på din februarilön som betalas ut 

den 27 februari. Om du är föräldraledig från och med 1 januari så ligger regeln att du ändå får en 

månadslön i januari. Din föräldraledighet kommer därmed att regleras vid utbetalning av februari 

månadslön den 27 februari. Detta gäller alla avdrag (sjuk, föräldraledig och tjänstledig) och tillägg 

(OB, jour och övertid). 

 

Exempel på om du är föräldraledig 

Lisa är föräldraledig från och med 1 januari 2018.  

På januaris utbetalning den 27 januari får Lisa en full lön eftersom regeln ligger att lönen gäller 

innevarande månad. 

På februaris utbetalning den 27 februari får Lisa ett avdrag som avser hennes föräldraledighet för 

januari månad. 

 

Vad Lisa ska tänka på 

Lönen Lisa fick ut i januari kan hon spara tills det att hon är åter i arbete.   

Anta att Lisa är åter i arbete 1 december 2018. Lisa kommer då arbeta hela december månad och på 

hennes utbetalning i december kommer novembers föräldraledighet dras. Hon kommer få 0kr 

december månad. Då kan hon använda de pengarna hon fick ut 27 januari 2018. 

 

Exempel på om du är föräldraledig och tar semester på sommaren 

Anna är föräldraledig från och med 1 januari 2018. 

På januaris utbetalning den 27:e januari får Anna en full lön.  

På februaris utbetalning den 27:e februari får Anna ett avdrag som avser hennes föräldraledighet för 

januari månad. Hon får 0 kr utbetalt den 27 februari. 

 



 

Vad Anna ska tänka på om hon tar semester och bryter sin föräldraledighet 

Lönen Anna fick ut i januari kan hon spara tills det att hon är åter i arbete.   

Anna bestämmer sig för att ta semester hela juni månad och fortsätta vara föräldraledig from  

1 juli.  Vid utbetalningen den 27 juni kommer Anna få ut 0kr, eftersom föräldraledigheten för maj 

dras på junilönen. Då kan hon använda de pengarna hon fick ut den 27:e januari.  

27 juli kommer Anna få en full lön, eftersom semesterdagstillägget utbetalas månaden efter semestern 

har tagits ut. Den 27 augusti får Anna 0 kr på grund av att avdraget för föräldraledigheten för juli är 

släpande och dras på nästa utbetalning alltså i augusti. Pengarna Anna fick ut i juli kan hon spara och 

använda när hon åter är i arbete. 

Anta att Anna är åter i arbete 1 december 2018. Anna kommer då arbeta hela december månad och på 

hennes utbetalning i december kommer novembers föräldraledighet dras. Hon kommer få 0kr i 

december månad. Då kan hon använda de pengarna hon fick ut 27 juli 2018. 

 

 


