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FÖRDEL FI
Dina förmåner som anställd

B

EN ARBETSPLATS MED
MÅNGA FÖRMÅNER
På FI arbetar du med samhällsaktuella frågor
omgiven av kunniga och hjälpsamma kollegor.
För oss är det viktigt att vara en attraktiv
arbetsgivare där medarbetare trivs, utvecklas
och mår bra. I denna folder har vi samman
fattat de förmåner du får som som anställd.
Om oss
FI arbetar för finansiell stabilitet och ett gott konsumentskydd. Det är ett viktigt uppdrag och som medarbetare är
du med och påverkar den finansiella marknaden.
I våra lokaler i centrala Stockholm arbetar cirka 600 personer med olika erfarenhet och bakgrund på en arbetsplats
som präglas av samarbete och kunskapsutbyte. Här jobbar
experter inom skiftande områden. Vi lär av varandra och
löser utmanande och komplexa uppgifter som ofta kräver
olika infallsvinklar och expertis. På FI befinner du dig mitt i
händelsernas centrum.
Tillsammans arbetar vi för samhällsnyttan och du kan göra
skillnad.

Vill du veta mer om oss kontakta hr-staben på: hr@fi.se
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ARBETSVILLKOR
– MOTIVATION
OCH ARBETSGLÄDJE

Allas livssituation ser olika ut, här erbjuds du
individanpassade villkor – bra för både motivation
och arbetsglädje.

SÅ HÄR JOBBAR VI
Ersättning vid sjukdom
Arbetstid
Som medarbetare har du antingen flexibel arbetstid som nor
malt är 40 timmar per arbetsvecka eller förtroendearbetstid.
Förtroendearbetstid innebär att du har förtroendet att själv
disponera din arbetstid.
Flexibelt arbetssätt
Vi vill ta tillvara på de behov som både du som medarbeta
re och verksamheten har av att kunna arbeta flexibelt och
samtidigt använda de digitala möjligheter som finns. Därför
erbjuder vi dig som regelbundet vill arbeta på distans att
teckna en överenskommelse där du kan jobba på distans i
snitt en till två dagar i veckan.
Halvdagar
Följande dagar är arbetstiden fyra timmar:
• trettondagsafton
• skärtorsdagen
• valborgsmässoafton 30 april
• dagen innan julafton 23 december, när den infaller på en
fredag
Betald ledighet
Du har möjlighet att vara ledig med lön följande tillfällen:
• allvarliga familjehändelser
• när du flyttar
• när du tar examen eller tenterar
Semester
Antalet semesterdagar beror på din ålder:
• 28 dagars semester till och med det år du fyller 29 år
• 31 dagars semester från och med det år du fyller 30 år
• 35 dagars semester från och med det år du fyller 40 år
Löneväxling
Alla medarbetare har möjlighet att teckna enskilda överens
kommelser om att löneväxla. Då kan du växla lön, semester
dagar eller sparade semesterdagar mot pension.

Lönedelar upp till
8 prisbasbelopp*

Lönedelar över
8 prisbasbelopp*

Från
insjuknadedagen

Karensavdrag
20% av en
genomsnittlig
veckoersättning i
form av sjuklön

Karensavdrag
20% av en
genomsnittlig
veckoersättning i
form av sjuklön

Dag 2–14

FI betalar sjuklön
80% av lönen

FI betalar sjuklön
80% av lönen

Dag 15–364

77,6% av lönen
från försäkringskassan
10% i sjuklönetillägg från FI

87,6% i
sjuklönetillägg
från FI

* Aktuellt prisbasbelopp hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Sjukvård
FI betalar ut följande ersättning för sjukvård inom
högkostnadsskyddet:
• 95 kr per läkarbesök
• 70 kr per dygn för sjukhusvård
• 55 kr per behandlingstillfälle hos sjuksköterska,
sjukgymnast och naprapat (remiss krävs)
• 95 kr per behandlingstillfälle hos psykolog.
Medicin
Som anställd får du ersättning för receptbelagda
mediciner inom högkostnadsskyddet.
Vårdbesök på arbetstid
Om du behöver göra läkarbesök eller annat vård
besök på arbetstid får du vara ledig utan löneav
drag i följande fall:
• vid besök hos läkare, företagshälsovård, öppen
vård eller mödravårdscentral samt för blod
givning
• undersökning eller behandling efter remiss av
läkare eller tandläkare samt vid akuta tand
besvär
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FRISKVÅRD
OCH FÖRMÅNER
För oss är det viktigt att du mår bra. Vi jobbar
aktivt för att stimulera dig som jobbar hos oss
till en frisk och sund livsstil.

DET SKA VARA
LÄTT ATT MÅ BRA
Bidrag till hemmakontoret
För att skapa en bra arbetsmiljö kan du köpa utrustning till
din hemarbetsplats för 3 500 kronor.
Ergonomi
Vår företagshälsovård Feelgood ger råd och stöd i
ergonomiska frågor. Alla arbetsplatser har till exempel
höj- och sänkbara skrivbord.
Friskvårdsbidrag
FI ger dig bidrag till friskvård med 3 500 kronor per år.
Frukt
Fruktkorgar levereras varje dag måndag till fredag.
Massage
En certifierad massör finns i FI:s lokaler flera dagar i veckan.
Kostnaden är 200 kronor för en halvtimmes b
 ehandling.
Motion på arbetstid
Du har möjlighet att varje vecka ta ut en timme av din ar
betstid till motion.
Bildskärmsglasögon
FI har ett avtal med Specsavers när det gäller bild
skärmsglasögon. Du får ersättning för synundersökning
och glas. Glasögonbågar ersätts med 395 kronor (exkl.
moms).
Stressreducerande klasser
En instruktör håller i avslappningsövningar en gång i veckan
i FI:s lokaler.

Företagshälsovård
FI har ett avtal med Feelgood som sköter företags
hälsovården. Avtalet innefattar vård för sjukdom
som är arbetsrelaterad och den är gratis. När det
gäller sjukdom som inte är arbetsrelaterad får du
vända dig till din husläkare eller motsvarande.

HFeelgood erbjuder:
• Mottagningsservice för personliga besök
hos läkare, sjuksköterska, terapeut och
sjukgymnast.
• Rådgivning måndag–fredag på dagtid i
medicinska och psykosociala frågor av
läkare, sjuksköterska och sjukgymnast.

FI:s förmånsportal
Som anställd på FI får du tillgång till vår för
månsportal – Fördel FI. Här har vi samlat alla för
delar och förmåner som du som anställd omfattas
av. Det är här du registrerar din friskvård och om du
haft utlägg för sjukvård och läkemedel.
När du har fått ditt lösenord hem med posten, gå
in på webbplatsen och bekanta dig med hur Fördel
FI ser ut och fungerar. Benify AB sköter Fördel FI
och kan även svara på skattefrågor, hur du använder
portalen och hur olika förmåner fungerar.
www.fordelfi.se

Om du behöver hjälp
Har du frågor om vår företagshälsovård,
kontakta Feelgood via växelnummer 08-676 82 00,
helgfria vardagar mellan 8.00 och 17.00.
Har du frågor om vår förmånsportal, Fördel FI,
kontakta Benify, 08-21 02 00 eller support@benify.se
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PENSIONER – FÖR EN
TRYGGARE FRAMTID
Som anställd i staten har du rätt till tjänstepension,
sjukpension om du blir långvarigt sjuk och pengar till
din familj om du går bort. Som anställd på FI omfat
tas du av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16.

DIN FRAMTID
ÄR VIKTIG

Din tjänstepension beror på när du är född:
Tjänstepension för dig som är född 1988 eller senare:

Du väljer vem som ska hantera din tjänstepension
Som arbetsgivare betalar FI varje månad in pengar till olika
delar i din tjänstepension. Du väljer själv vilken försäkrings
givare som ska ta hand om en av delarna. Du behöver bara
välja om du vill. Om du inte gör ett eget val placeras dina
pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd
hos Kåpan Pensioner. Vill du ändra ditt val kan du göra det.
Statens tjänstepensionsverk beräknar och betalar ut din
tjänstepension. Det innebär att du som anställd kan få stöd
av dem i frågor om din tjänstepension. Kontaktuppgifter
hittar du längst ner till höger.

http://www.spv.se/Privatperson/Statlig-tjanstepension/
Nyfiken-pa-pension/Tjanstepension---fodd-1988-ellersenare/

Tjänstepension för dig som är född före 1988:
http://www.spv.se/Privatperson/Statlig-tjanstepension/
Nyfiken-pa-pension/Tjanstepension-fodd-fore-1988/

Tjänstepensionen

Har du frågor?
Statens tjänstepensionsverk (SPV) sköter vår
pensionsadministration. Det innebär att du som
anställd kan få stöd av dem i frågor om din tjänste
pension. Du är välkommen att kontakta SPV på
020-51 50 40 eller mejla frågor till fi.pension@spv.se
Har du frågor om din allmänna pension kontakta
Pensionsmyndigheten på 0771–776 776.
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FÖRSÄKRINGAR
– FÖR ALLAS TRYGGHET
Vi tar säkerhet på största allvar – som anställd
hos oss ska du kunna känna dig trygg.

DU ÄR SKYDDAD
Arbetsskadeförsäkring
Alla statligt anställda omfattas av ”avtal om ersättning vid
personskada/arbetsskada”. Med arbetsskada avses skada till
följd av olycksfall i arbetet och skada vid olycksfall under
resa till eller från arbetet. Även skada genom arbetet eller
skada genom våld eller misshandel som man utsätts för på
grund av sin anställning.
Om du drabbas av arbetsskada får du ersättning enligt
avtalet för bland annat
• inkomstförlust vid akut sjukdom
• sveda och värk
• sjukvårdskostnader
• bestående men
• inkomstförlust vid invaliditet.
Frivillig grupplivförsäkring
Du har möjlighet att teckna gruppförsäkring via Skandia
som omfattar
• livförsäkring
• sjukförsäkring
• sjukkapital
• olycksfallsförsäkring
• barnförsäkring.

Statens grupplivförsäkring
Som statligt anställd omfattas du av
statens tjänstegrupplivförsäkring. Tjänste
grupplivförsäkringen ger ett ekonomiskt
skydd för arbetstagarens efterlevande
make/maka, registrerad sambo och barn.

Har du frågor?
AFA försäkring (arbetsskada): 0771–88 00 99
Skandia (frivillig grupplivförsäkring): 0771–55 55 00
SPV (statens grupplivförsäkring): 020–51 50 40
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FÖRÄLDER – TILL DIG SOM ÄR
ELLER SNART SKA BLI
Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för dig
som förälder.

PRIORITERA
DET VIKTIGASTE
Föräldraledighet
Som föräldraledig på FI kan du få betalt 90 procent av din
faktiska lön under 360 dagar.
Du kan förkorta din arbetstid till och med det år ditt barn
fyller tolv år.

Föräldrapenning
Lönedelar upp till
7,5 prisbasbelopp*

Lönedelar över
7,5 prisbasbelopp*

Föräldrapenningstillägg

FI betalar 10% av
lönen under högst
360 dagar

FI betalar 90% av
lönen under högst
360 dagar

Tillfällig föräldrapenning

–

FI betalar 80%
av lönen under
10 dagar

*Aktuellt prisbasbelopp hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Tio dagars ledighet med din nyfödda
I samband med barns födelse har du möjlighet att vara ledig
tio dagar. Har du lön över basbeloppstaket betalar FI en
kompletterande ersättning som gör att du får 80 procent av
din lön för dessa tio dagar.
Vård av sjukt barn
FI betalar en kompletterande ersättning som gör att du får
80 procent av din lön i tio dagar per år vid vård av sjukt
barn. Den kompletterande ersättningen vid tillfällig föräld
rapenning betalas ut i förhållande till din frånvaros omfatt
ning (tio dagar totalt för ledighet med nyfödd/vab) och antal
dagar gäller per medarbetare, inte per barn.
Har du frågor?
Om du har andra frågor om din föräld
rapenning eller annat som rör din föräld
raledighet kontakta Försäkringskassan
på 0771-524 524.
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FÖRENINGAR – GRUPPKÄNSLA
OCH SAMHÖRIGHET
Vi tror att sammanhållning skapar både glädje och
resultat. Därför har FI en rad olika föreningar som
passar dig - oavsett om du är intresserad av konst,
löpning eller vill bli bättre på att fotografera. Varmt
välkommen!

ALLT BLIR
ROLIGARE
TILLSAMMANS!
Idrottsföreningen
Idrottsföreningen uppmuntrar alla former av idrotts
aktiviteter och hoppas att så många som möjligt vill delta
i någon eller några av aktiviteterna.
Ett smakprov på idrottsföreningens aktiviteter:
• Fotboll – vi spelar varje onsdagsmorgon.
• Innebandy – vi spelar varje torsdagseftermiddag.
• Löpning – vi deltar varje år med ett flertal lag i, Stafesten
och i Vårruset.
• Vi erbjuder varje år ett antal olika aktiviteter av prova
på-karaktär, t.ex. curling, gokart, pistolskytte, fris
beegolf, bågskytte, pingis, yoga, segling och bowling.
Konstföreningen
Inom ramen är FI:s konstförening. Vi anordnar bland annat
vernissage, guidade visningar och en årlig utlottning av
konstverk.
Medlemskapet kostar 50 kr/månad och dras direkt på lönen.
Kamratföreningen
På FI finns en aktiv kamratförening som har till mål att
främja gott kamratskap. Vi anordnar mingel, utflykter, pick
nick, luciafirande och mycket mer.
Fotosektionen
I fotosektionen är alla medarbetare på FI varmt välkomna
att gå med; du kan vara amatör eller proffs, använda mobileller systemkamera. Vi träffas cirka sex gånger per år och
har olika teman vi ska fota varje gång.
Kören
FI har en kör som träffas en gång i veckan och leds av en
extern körledare. Repertoaren fastställs av kören och vi är
öppna för olika genrer och melodier. Du får också själv
komma med förslag på låtar. Vi repeterar i FI:s lokaler.
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