Översikt av förmåner vid innehav av doktorandanställning och utbildningsbidrag
Nedanstående gäller för mars 2010. Försäkringskassans regler ändras kontinuerlig, vid oklarheter kontakta din löneadministratör och försäkringskassan för mer information.

Doktorandanställning 100%

Utbildningsbidrag 80% + Assistent 20%

Utbildningsbidrag 100%

Föräldraledighet

Föräldrapenning* - 330 dagar med något mindre
än 80% av den sjukpenninggrundande inkomsten
(SGI) från försäkringskassan, 10% från
arbetsgivaren. Därefter 90 dagar med lägstanivå
från försäkringskassan.

Utnyttjar s k vilande sjukpenninggrundande inkomst
(vilande SGI) från tidigare anställning, om det är
förmånligare, och avsäger sig bidraget
eller
behåller utbildningsbidraget som samordnas med
utbetald ersättning från försäkringskassan och 10% av
lönen* på anställning som assistent från
arbetsgivaren. (330 dagar, de första 180 dagarna alltid
på grundnivå)

Utnyttjar s k vilande sjukpenninggrundande
inkomst (vilande SGI) från tidigare anställning,
om det är förmånligare, och avsäger sig bidraget
eller
behåller utbildningsbidraget som minskas med
utbetald ersättning från försäkringskassan.

Pensionsgrundande
Tjänstepensionsgrundande
Sjukpenninggrundande
Sjukpenning

Ja
Ja

Ja
Ja (ej utbildningsbidraget)

Ja
Nej

Ja
Dag 1-14 sjuklön** från arbetsgivaren.
Dag 15-90 80% av den sjukpenninggrundande
inkomsten från försäkringskassan samt 10% av
lönen från arbetsgivaren. Fr o m dag 91 upphör
ersättningen från arbetsgivaren varvid endast 80%
ersättning kvarstår från försäkringskassan.

Nej
Behåller utbildningsbidraget eller utnyttjar
vilande SGI från försäkringskassan och
avsäger sig utbildningsbidraget.

Ers. för läkarvård och
mediciner
Friskvårdsersättning
Semester
Kan gå med i A-kassa
Löneutveckling
Statens tjänstegrupplivförsäkring
Statens
personskadeavtal (PSA)

Ja

Ja (ej utbildningsbidraget)
Behåller utbildningsbidraget samt får sjuklön** (på
anställning som assistent) dag 1-14 från
arbetsgivaren. Dag 15-90 80% av den
sjukpenninggrundande inkomsten från
försäkringskassan samt 10% av lönen på anställning
som assistent från arbetsgivaren.
Fr o m dag 91 upphör ersättningen från arbetsgivaren
varvid endast 80% ersättning kvarstår från
försäkringskassan (förutom utbildningsbidraget)
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja, på anställningen som assistent
Ja
Ja, på anställning som assistent
Ja

Ja
Nej
Ja
Nej
Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

*OBS! Försäkringskassan och arbetsgivaren kräver viss anställningstid för att du skall vara berättigad till föräldrapenningförmånerna. Anmälan skall alltid göras till försäkringskassan.
**Sjuklön: Dag 1 = Karensdag - 100% sjukavdrag, dag 2-14 - 20% sjukavdrag.

