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§1

Arbetsgivaralliansen och PTK (Parterna) har sedan den 12 november 2021 f'Orhandlat om ett
huvudavtal om trygghet, omstallning och anstallningsskydd (Huvudavtalet).

Parterna har kommit Overens om nya regler om trygghet, omstallning och anstallningsskydd enligt
Bilaga 1. De nya reglerna ska ga!la mellan Parterna som kollektivavtal.

Parterna noterar att Huvudavtalet kap. 2 hämtar sift inneháll fran det omstallningsavtal där även
Svensk Scenkonst ingâr som part pa arbetsgivarsidan (Omstallningsavtalet). Omstallningsavtalet
bifogas Huvudavtalet som Bilaga 2. Parterna är överens om aft Omstallningsavtalet utgor en del av
Huvudavtalet och aft dessa ska behandlas som en helhet.

§2

Parterna rekommenderar fdrbundsparterna pa respektive sida aft anta Huvudavtalet.

§3

Parterna är Overens om aft Huvudavtalet ersäfter Overenskommelse om omstallningsavta! träffat av
PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst 2016-12-16, gallande fran 2017-01-01.

§4

Parterna är medvetna om aft vissa arbetstagarorganisationer pa fdrbundsnivá som inte är medlemmar i
PTK uttryckt intresse av all vilja anta Huvudavtalet.

Parterna är Overens om aft en fbrutsattning IcSr aft godkanna fOrbundsparter som inte är medlemmar i
huvudorganisationerna är aft fbrbundsparten i frâga fiirklarat sig beredd aft anta Huvudavtalet i sin
helhet.

§5

Parterna är Overens om aft Huvudavtalet inte pâverkar befintliga fbrbundsvisa avtal om utbildning och
kompetensutveckling eller mOjligheten aft pa förbundsnivá träffa Overenskommelser mom dessa
omrâden sá lange de inte strider mot Huvudavtalets villkor.



Parterna är överens aft arbetsgivarens ansvar fOr kompetensutveckling i ansta!!ningen som fOijer av lag
och avtal inte inskränks av Huvudavtalet.

For aft denna Overenskommelse ska bli giltig kravs godkannande av respektive parts beslutande organ.
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Bilaga 1

Huvudavtal om trygghet, omstallning och anstallningsskydd

Kapitel 1 - Allmänna bestämmelser

ANTAGANDE AV HUVUDAVTALET

§1

Arbetsgivaralliansen och PTK (Parterna) ar överens om nya regler om trygghet, omstallning och
anstallningsskydd. Dc nya reglerna ska galla mellan Parterna som kollektivavtal.

§2

Arbetsgivaralliansen och PTK rekommenderar forbundsparterna aft anta Huvudavtalet. Huvudavtalet
galler mellan de frbundsparter som antagit detsamma, även om inte alla fOrbund som är medlemmar
hos PTK skulie anta det.

Arbetstagarorganisation pA fOrbundsnivãn som inte ar medlem i PTK kan, efter godkannande av
Parterna, anta Huvudavtalet pA frbundsnivA i fbrhAllande till Arbetsgivaralliansen.

Forbundspart som viii anta Huvudavtalet kan göra detta med verkan frAn den 1 oktober 2022.
Antagande efter denna tidpunkt kan endast göras med verkan frAn den 1 januari vart kalenderAr, om
inte parterna överenskommer om annat.

§3

Det är bara mojligt aft anta Huvudavtalet i sin heihet.

§4

Parterna förbinder sig harmed att utöva och folja den verksamhet som följer av Huvudavtalet.

AVYIKANDE REGLER PA FORBUNDSNIVA

§5

IDet är inte mojligt att med rattslig verkan träffa överenskommelser som avviker frAn bestämmelserna i
detta Huvudavtal om inte annat uttryckligen framgr av enskild bestämmelse.
Av detta fuiljer art det är Parterna som har aft yttra sig over Huvudavtalets rätta uttolkning fbr det fall
en tvist skulle uppkomma.

OVERGANGSBESTAMMELSER
§6

Bestämmelserna ska tillämpas frAn och med den 1 oktober 2022.
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Bestammelserna i kap. 3ska tillampas omen arbetsgivare den 1 oktober 2022 eller senare har sagt upp
eller avskedat en arbetstagare om inte arbetsgivaren fOre den 1 oktober 2022 har inlett ett forfarande
fOr uppsagning eller avskedande genom en forhandlingsframstallning, en underrättelse ellerett varsel.
Vid uppsagning pa grund av arbetsbrist galler bestämmelserna om en arbetsgivare den 1 oktober 2022
eller senare har begart fOrhandling enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet i den
frâgan.

FREDSPLIKT

§7

Sâ lange som Huvudavtalet galler mellan Parterna är de bundna av fredsplikt i frâgor som regleras av
Huvudavtalet. Darutöver är PTK fOrhindrad att understOdja stridsâtgarder fran sina medlemsfOrbunds
sida i de frâgor som regleras i Huvudavtalet om bâda fOrbundsparter i den pâgâende konflikten är
bundna av lluvudavtalet. Det är dock tillàtet aft stOdja medlem som inte ar bunden av Huvudavtalet
eller medlem som är utsatt fOr stridsâtgarder av sâdan fOrbundspart.

Anmarkning
Alt ulge konflu/ctersattning star inle i strid med denna bestämmelse.

§8

FOr en forbundspart som är bunden av Huvudavtalet galler i fOrhâllande till motpart som ocksâ är
bunden av Huvudavtalet fredsplikt i de frâgor som regleras i Huvudavtalet.

TVISTELOSNING

§9

Uppkommer tvist rOrande den rätta tollcningen av bestammelse i kap. 1 ska Partema uppta

forhandlingar fOr aft i samfirsthnd sOka lOsa tvisten pa ett sätt som är lojalt med Huvudavtalet och
dess syften. FOrst efter aft sâdana forhandlingar genomfOrts äger Part rätt att i sâdan sak väcka talan i
domstol.

UPPSAGNING

§10

Huvudavtalet galler till och med 2027-12-31. Darefter loper Huvudavtalet tills vidare med en
uppsagningstid om tolv mânader. Huvudavtalet kan endast sagas upp med verkan fran den I januari ett
visst ar (kalenderârsvis).

Vad som stadgas i fOrsta stycket galler även fOr fOrbundspart som antagit Huvudavtalet.

§11

Huvudavtalet kan sagas upp mellan Parterna respektive av fOrbundspart pa Omse sidor i fOrhàllande till
deras motpart. Om Huvudavtalet upphor aft galla mellan Parterna upphOr det vid samma tidpunkt, utan
uppsagning pa fOrbundsnivâ, aft galla mellan fOrbundsparter som antagit detsamma.

Anmarkning

4



Huvudavialet kan av PTK sagas upp iforhá/lande tiliArbelsgivaralliansen och av
Arbetsgivaralliansen iforhállande till PTK En sâdan uppsagningpâverkar anlaganden
som skeEtpáforbundsnivá av medlemmar hos de Parler dar Huvudavtalet sagEs upp
och sedermera upphort all gaila.

S/wile Huvudavtalet komma alt anlas avforbundsparl som inte är medlern i PTK sá
kommer eli sádant antagande pâforbundsnivá aft vid Paris uppsagande av
Huvudavtaiel upphOra gaila pa samma sOil och vid samma lid som del skulle ha gjorl
forforbundspart sorn Or medlem hos Pan.

§ 12

Huvudavtalet utgör en heihet och kan mte sagas upp i viss del.

Anmarkning

For delfall nágon part sager upp Huvudavialet sá innebOr del Oven en uppsOgning av
Omstallningsavtalet, och omvanlfor delfall nágon part sager upp Omstallningsavlalel
sá innebOr del Oven en uppsOgning av Huvudavlalel.

ANPASSNING AV HUVUDAYTALETS BESTAMMELSER

§ 13

Parterna är överens om att i god sämja och lojalt anpassa avtalets bestämmelser i kap. 2 och 3 dâ sâ
erfordras, bland annat pa grund av fOrandringar i lag eller annan fbrfattning. Parterna är ocksâ överens
om att sädana fbranclringar ska kunna ske utan att avtalet behöver sagas upp.

Sâdana forandringar far avseende regleringen i kap. 2 genomslag i de kollektivavtal som antagits av
ftsrbundsparter utan att nytt antagande rnáste goras. Urn den aktuella bestämmelsen är dispositiv pa
fOrbundsmvâ eller avser regleringen i kap. 3 krävs dock antagande pa förbundsnivãn.



Kapitel 2 - Omstallning och kompetensstod

§1

Mellan parterna galler Avtal om omstallning och kompetensstOd (Omstallningsavtal), tecknat den 27
juni 2022 mellan PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst. Detta Omställningsavtal utgor en
del av Huvudavtalet. Samtliga regler i kap. 1 galler sâledes även detta avtal.

Anmarkning
For detfall nâgon part sager upp Omstallningsavlalet sâ innebär det även en
uppsagning av Huvudavtalet, och omväntfor detfall nâgon part sager upp
Huvudavialet sâ innebdr det Oven en uppsagning av Ornstallningsavtalet.

r.i



Kapitel 3 - Anstallningsskydd

1TLEDANDE BESTAMMIELSER

§1

Partema ar överens om att bestämmelserna i detta kapitel ska tillampas i stället for motsvarande
bestämmelser i lagstiftning i den utstrackning reglering finns i lagstiftning.

UPPSAGNING AV ANSTALLNINGSAVTAL FRAN ARBETSGIVARENS SIDA

Sakliga skill

§2

Vad avser tillampning av anstallningsskyddslagens 7 § forsta och andra stycket är partema Overens om
fOljande sâvitt avser uppsagning pa grund av personliga skal.

Parterna har den gemensamma ambitionen att det fOr sâväl arbetsgivare som arbetstagare i sà hog grad
som mojligt ska gâ att fOrutse vad som krävs fOr aft sakliga skäl fOr uppsagning fran arbetsgivaren ska
fOreligga. Okiara regler som är tvistedrivande ilr till nackdel for bade arbetstagare oth arbetsgivare.

Partemas uppfattning är sãledes aft frâgan om sakliga skäl fOreligger mâste avgoras med utgângspunkt
fran om det fbreligger ett tillrackligt allvarligt brott mot forpliktelser enligt anstallmngsavtalet eller ej.
Det avgorande for frAgan om saldiga skäl foreligger är alltsâ om den anställde pa ett allvarligt sätt
brutit mot anstallningsavtalet, samt om den anstallde insett eller bort inse detta. Vid denna
helhetsbedOmning ska vägas in hur arbetsgivaren agerat i det enskilda fallet och i
arbetsmiljOhänseende. Aven bakgrunden och orsaken till de omstandigheter som laggs arbetstagaren
till last ska beaktas i bedomningen. I frAga om vad som ska anses utgOra ett brott mot
anstallningsavtalet enligt denna helhetsbedOmning avses ingen fOrandring med det nya regelverket,
utan det ska tillampas utifrãn hiftillsvarande praxis.

Vagningar mot den anställdes personliga intresse av aft behAlla anstallningen, eller prognoser om
huruvida den anstallde i framtiden kan tänkas komma att âterfalla i broft mot skyldigheter i
anstallningen eller ej är inte till gagn fOr en fOrutsebar rattstillampning och ska sâledes inte goras.

mom ramen fOr denna bedomning kvarstâr det pnncipiella krav som tidigare uppstallts rOrande saklig
grund och som utvecklats i praxis avseende mindre ingripande âtgarder, sâsom stOdjande âtgarder,
tillrattavisningar, yarning om att anstallningen är i fara samt omplacering, med de preciseringar som
áterfinns i § 3-5 nedan.

Avseende mindre ingripande àtgarder i form av arbetsgivarens omplacenngsskyldighet ska dock galla
aft en arbetsgivare sa.som utgângspunkt har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet om denne genomfOrt
eller erbjudit en omplacering. Om arbetstagaren vidhAller eller âterfaller i brott mot fOrpliktelser enligt
anstallningsavtalet av samma karaktär som beskrivs i § 2 tredje stycket behOver arbetsgivaren normalt
inte erbjuda ytterligare omplacering. Vid tvist om huruvida ytterligare omplacering borde ha
genomforts eller erbjudits sâ är det arbetstagaren som har aft Aberopa aft en ny omplacenng borde ha
gjorts och aft styrka aft sâdan varit mojlig liksom aft styrka omstandigheter som gOr mer sannolikt an
inte aft en ny omplacering mom ramen fOr 7 § andra stycket LAS skulle ha avhjalpt det beteende som
Iagts arbetstagaren till last. Detta galler inte om en langre tid fOrfiutit sedan genomfOrd omplacering.
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Parterna är överens om aft, utOver vad som anges i § 2, ska vad som fbljer av § 3-5 i detta kapitel
tillampas vid bedomning av frâgan om sakliga skäl mom ramen for detta Huvudavtals
tillampningsomrâde.

Tvist om sakliga skäl utgOr en tvist enligt LAS.

Sakliga skäl i vissa avseenden

§3

När frâga är om sakliga skäl i form av bristande prestationer ska det fbr aft uppsiigning ska kunna
vidtas vara tydligt aft prestationerna understiger vad arbetsgivaren normalt borde ha kunnat räkna med
ochleller med beaktande av vad arbetstagaren anfOrt i samband med anstallningens ingAende. Det ska
inte vara frâga om en tillfhllig underprestation. Vid en objektiv bedOnming ska de krav som uppstallts
inte vara obefogade.

FOrsta stycket avser inte bristande prestationer pa grund av alder, sjukdom eller ftmktionsnedsattning.

§4

När frâga är om sakliga skäl i form av samarbetssvârigheter ska det fOr uppsägning vara tillrackligt att
samarbetssvArigheterna varit sA svâra aft de pAverkat arbetsplatsen negativt och varit av en sâdan
karaktär aft de màste âtgärdas. Uppsagning mâste dâ framstà som den enda kvarvarande rimliga
Atgarden.

§5

När fràga är om sakliga skäl i form av misskOtsamhet med avseende pa arbets- eller ordervagran eller
annan vägran att lyda arbetsgivarens instruktioner ska utgângspunkten vara aft sakliga skal f5re1igger
om arbetstagaren ratt en yarning om aft anställningen ir i fara och rart skalig betanketid aft
efterkomma arbetsgivarens instruktioner. Det kravs inte aft arbetstagarens vagran beror pa en allmän
ovilja aft f'Olja arbetsgivarens anvisningar. Det avgorande är om det fOreligger en vägran aft lyda order,
aft följa anvisningar eller motsvarande eller ej, vilket i sig utgOr ett brott mot förpliktelserna som fluljer
av anstallningsavtalet. Det bor ocksâ normalt bortses fran om arbetstagaren har en lang anstallningstid
utan tidigare misskötsamhet. DA arbetsgivaren leder och ft5rde1ar arbetet och ansvarar fOr arbetsmiljön
är arbets- eller ordervagran i grunden inte fOrenligt med farpliktelserna i anstallmngen.

Om arbetstagarens skäl fOr en vägran aft lyda order eller anvisning undantagsvis ska tillmätas
betydelse mâste dessa skäl vara särskilt beaktansvarda och vid en intresseavvagning framstã som
viktigare an arbetsgivarens intresse av aft verksamheten inte pãverkas negativt.

DA misskOtsamheten bestâr i olovlig frãnvaro eller sena ankomster, men inte är av sâdan kvalificerad
art som fOranleder avsked, och beteendet trots att arbetsgivaren pa ett tydligt sätt varnat om att
anstallningen ar i fara upprepas ska det vid bedOmningen om sakliga skäl foreligger bortses fran om
arbetstagaren har en lang anstalining utan olovlig frãnvaro eller sen ankomst. Pa samma vis ska det
inte ske flagon bedomning av om arbetstagaren i framtiden kan tänkas bättra sift beteende eller inte.
Det avgorande är huruvida det foreligger ett brott mot anstallningsavtalet eller ej. I enlighet med
hittillsvarande praxis ska det inte ses som misskOtsamhet om det foreligger ursaktliga skäl for
frãnvaron eller de sena ankomsterna.

Dâ misskotsamheten bestAr i brottslig handling pa arbetsplatsen eller pa annat vis i samband med
utfOrande av arbete eller kopplat till tjänsten ska utgangspunkten vara aft detta utgör avskedsgrund
eller sakliga skäl fOr uppsägning. Detta galler oavsett om den anställde har lang anmarlmingsfri
anstallningstid. När det galler en brottslig handling begãngen pa arbetsplatsen eller pa annat vis i
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samband med utfOrande av arbete eller kopplat till tjänsten ska denna kunna uppfylla kravet pa sakliga
skäl, även om den är av engângskaraktar. Det är frâgan om ett brott mot anstallningsavtalet
fOrekommit eller ej som är avgorande fOr om sakliga skäl foreligger eller ej.

Det ankommer pa samma sätt som idag pa arbetsgivaren aft styrka aft arbetstagaren agerat pa ett sätt
som i sig utgOr en brottslig gaming.

Dã misskOtsamheten besthr i olika former av missbruk, inbegripet missbruk av alkohol, men som inte
är aft betrakta som sjukdom ska sádan misskötsamhet bedömas pa samma sätt som annan
misskötsamhet. Att en arbetstagare upptrader berusad pa en arbetsplats som inte tillâter detta kan inte
ses som mer ursaktligt an nâgon annan form av misskötsamhet, med mindre an aft det är frága om
sjukdomstillstând. Där missbruket inte är av sjukdomskaraktär bör situationen inte behandlas som
sjukdomsfall utan som fall av misskötsamhet. En annan sak är att en arbetstagare kan vanda sig till sin
arbetsgivare med sina missbruksproblem utan att därmed riskera sin anstailning.

§6

Preciseringarna i 3-5 § i defta kapitel har ingen pâverkan pa rattsgrundsatsen aft en arbetstagare inte
bar skyldighet att efterkomma en arbetsgivares order om denna strider mot anställningsavtalet, lag
eller mot goda seder. Pa samma säft är partema överens om att detsamma galler avseende det skydd
som tilikommer fackliga fOrtroendemän eller skyddsombud genom gallande lag.

Kvarstãende i anställning i visst fall

§7

Arbetstagare som sagts upp p.g.a. omstandigheter som beror pa sjukdom och som önskar kvarstâ i
anstallning under tvistetid ska underrätta arbetsgivaren om detta senast en vecka efter det aft
anstallningen sagts upp.

Arbetsgivaren beslutar om anstallningen ska besta eller cj och ska informera arbetstagaren om beslutet
mom en vecka fran det aft arbetstagaren begart aft ra kvarstâ i tjänst. Arbetsgivarens beslut galler till
dess ej annat meddelats arbetstagaren.

Sanktionen for arbetsgivare som inte svarar mom denna tid ska vara allmänt skadestând. Formkrav
uppstalls inte och det är arbetsgivaren som bar bevisbOrdan fOr aft svar givits. Arbetsgivarens
bedomning kan inte angripas rattsligt.

Har en arbetsgivare bifallit en begaran aft kvarstâ i anstallningen och domstolen finner aft
uppsagningen inte grundar sig pa sakliga skäl ska utdomt allmänt skadestând jämkas, normalt till en
niva som motsvarar halften av de skadestandsnivaer som annars fOrekommer vid brott mot
anstallningsskyddslagen i form av uppsagning utan sakliga skäl.

Turordning vid u)psägning pa grund a' arbetsbrist

§8

I fbrhllandet mellan LO-fOrbund (som här tecknar avtal fOr arbetare) och Arbetsgivaralliansen, som
antagit Huvudavtalet pa fOrbundsniva, ska foljande galla.

De lokala partema ska vid aktualiserad personalinskrankning värdera foretagets krav och behov i
bemanningshanseende. Om dessa behov enligt partemas gemensanima uppfattning inte kan tillgodoses
med tillampning av lag ska fastställandet av turordning ske genom avtalsturlista.



De lokala parterna ska därvid gOra ett urval av de medarbetare som ska sagas upp sâ aft företagets
behov av kompetens särskilt beaktas liksom fOretagets mojligheter aft bedriva konkurrenskraftig
verksamhet och diirmed bereda fortsaft anstallning.

De lokala parterna kan ocksâ med avvikelse fran bestämmelserna i 25-27 § anstallningsskyddslagen
överenskomma om turordning vid âteranstallning. Därvid ska de ovan namnda kriterierna galla.

Det âligger de lokala parterna art pa begaran föra forhandlingar som sags i fOregâende stycken liksom
aft skrifthigen bekräfta träffade överenskommelser.

Enas inte de lokala parterna, ager IOrbundspartema, om endera begar det, träffa överenskommelse i
enlighet med ovan angivna riktlinjer.

Det förutsätts aft arbetsgivaren inför behandlingen av frâgorna som här berörs tillhandaháller den
lokala respektive den centrala avtalsparten relevant faktaunderlag.

§9

I förhãllandet mellan PTK och Arbetsgivaralliansen, samt PTK:s medlemsförbund som antagit
Fluvudavtalet, ska fbljande galla.

Grundtanken i Huvudavtalet kap. 2 om omstallning är aft arbetsgivaren fortlopande avsäfter
ekonomiska medel som ska användas i samband med driftinskrankning.

Darigenom ska i en sâdan situation sàval fbretagets behov vad galler arbetsstyrkans sammansättning
som uppsagdas krav pa ekonomisk kompensation och hjalp till nytt arbete kunna tiligodoses. Defta
innebar i sin tur eft âlaggande fbr berörda parter aft vid aktualiserad driftsinskrankning pa endera
partens begaran soka träffa överenskommelse om turordning vid uppsägning. De har därvid eft
gemensamt ansvar for att den arbetsstyrka som sammansätts gör det mojligt for fl5retaget att uppnâ
ökad produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft.

De lokala parterna ska vid aktualiserad personalinskrankning värdera arbetsgivarens krav och behov i
bemanningshanseende. Om dessa behov inte kan tiligodoses med tillampning av lag ska fastställandet
av turordning ske med avsteg fran bestämmelserna i anstallningsskyddslagen.

De lokala parterna ska därvid göra ett urval av de anstallda som ska sagas upp sâ att arbetsgivarens
behov av kompetens särskilt beaktas liksom arbetsgivarens möj ligheter att bedriva konkurrenskraftig
verksamhet och därmed bereda fortsaft anstallning.

Det förutsätts aft de lokala parterna pa endera partens begaran traffar överenskommelse om
faststallande av turordning vid uppsägning med tillampning av 22 § anstallningsskyddslagen och de
avsteg fran lagen som erfordras.

De lokala parterna kan ocksâ med avvikelse fran bestämmelserna i 25-27 § anstallningsskyddslagen
överenskomma om turordning vid ateratalhuing. Darvid ska de ovan namnda kriterierna galla.

Det âligger de lokala partema aft pa begaran föra forhandlingar som sags i foregaende stycken liksom
aft skriftligen bekrafta traffade överenskommelser.

Enas inte de lokala parterna, ager forbundsparterna om endera begar det, träffa överenskommelse i
enlighet med ovan angivna riktlinjer.

Det förutsäfts aft arbetsgivaren inför behandlingen av frâgorna som berörts i denna paragraf
tillhandahaller den lokala respektive forbundsavtalsparten relevant faktaunderlag.

Anrnarkning
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Utan lokal el/er bentral överenskommelse enligt ovan kan uppsagningpâ grund av
arbetsbrisl respektive âteranstallningprovas enligt lag med iakttagande av
forhandlingsordningen.

Arbeisgivaralliansen och PTK noterar at! samiliga berorda PTK.-forbund enals om alt
hos arbetsgivaren befintliga tjanstemannaklubbar respektive av tjanstemannen utsedda
representanter mom PTK-omrâdet kan betraffande delta avtal och betraffande frágor
om personalmnskrankning enlig! avtalen om al/manna anstallningsvillkor gentemol
arbe!sgivarenforetradas av cIt gemensami organ, PTK-L. Delta organ ska anses vara
"den b/ca/a arbetstagarparten" i de nämnda avialen. PTK-L s/ca även anses vara "den
bokala arbetsiagarorganisationen " enligt anstallningsskyddslagen.

§10

Om avtal om turordning vid uppsägning pa grund av arbetsbrist inte kan träffas far arbetsgivaren vid
berörd driftsenhet och avtalsomrâde undanta tre arbetstagare. De sâlunda undantagna har lOreträde till
fortsatt anstallning.

Arbetsgivare som endast har en drifisenhet kan vid tillampning av fOrsta stycket istället välja att
undanta totalt fyra arbetstagare fOr samtliga avtalsomràden.

Vad avser situationen att flera driftsenheter sammanlagts till en gemensam thrordning genom
tillampning av 22 § tredje stycket anstallningsskyddslagen, ska antal vid tillampning av fOrsta stycket
vara tre arbetstagare plus en arbetstagare per drifisenhet som omfattas av sammanlaggningen utöver
den forsta driftsenheten, per avtalsomrâde.

Alternativt med regleringen i forsta, andra och tredje stycket far en arbetsgivare vid berörd driftsenhet
och avtalsomräde undanta 15 procent av de anställda som slutligen far avsluta sin anstallning pa grund
av arbetsbristen, innan lagturlistan fastställs. Undantag enligt detta stycke far hogst omfatta tio procent
av de anställda vid berOrd driftsenhet eller driftsenheter, per avtalsomrâde.

En arbetsgivare som vid uppsagning pa grund av arbetsbrist undantagit en eller flera arbetstagare
enligt forsta, andra, tredje eller fjarde stycket far inte vid berörd driftsenhet och avtalsomrâde undanta
ytterligare arbetstagare vid uppsägning som sker mom tre mânader därefter.

Anmarkning

Denna bestammelse ersätter bestainmelsen i 22 § andra stycket
anstallningss/çvddslagen, dvs. det s.k. tvâundantaget.

Med avlalsomráde avses i denna bestammelse kategoriklyvningen me/lan arbetare och
Ijanste/nan.

Vad som utgor drftsenhet regleras inte i denna besiammelse. DejInitionen av vad soin

är en drflsenhetfinns i 22 § Iredje slycket ans!a//ningsskydds/agen, vilken bestä,nmelse
är dispositiv.

Med begreppet anstallda soin slutligenfar avsluta sin anstallningpá grund av
arbetsbristen avses samtliga anstallda vilkas anstailning avslutas pa grund av
arbe!sbristen. Med della avses utöver den som sags upp av arbeisgivaren aven den
arbeistagare vars ans!allningpá annat vis upphorpá grund av arbetsbristen, t.ex. dar
ans!a//ning avs/u!as genom individuell Overenskomme/se daroin, genom tidigare
pensionsavgâng och dy/i/ct.

Avseende proceniregein s/ca avrundning s/ce matematiskt.



De arbelsiagare som undantas ska enligl arbeisgivaren ha särskild betydelsefor den
forlsalta verksarnheten. Arbelsgivarens bedomning I dennafrâga kan inle angripas

ralisligi.

Mofligheten alt undania arbelstagarefran turordningen gal/er enligiparagrafensfemle
slycke inle ifall där arbeisgivaren tidigare mom en tremánadersperiod vid berOrd
drflsenhel och avlalsomráde har sagi upp arbelsiagare pa grund av arbetsbrisi och c/a
anvOnl sig av undantagsmOjligheten. En arbelsgivare som har sagl upp en ellerfiera
arbetstagare pa grund av arbetsbrist och dá undanlagit arbelstagarefran turordningen
far alllsáforsl efier attire mãnader harpasseral, fran del alt denforsta uppsagningen
ver/csiällis, undanta arbetstagarefrán turordningen vid uppsagningpâ grund av en
"ny" arbetsbrist vid en dr/isenhel och avialsomrâde som varil berörd. Annars kan
arbeisgivaren bli skadeslándsskyldigfor broil inol lurordningsreglerna. Del nu sagda
gal/er bara ifall dar arbelsgivaren vid den tidigare arbelsbrisluppsagningenfaktiskt
använt sig av mOj/ighelen alt undanta arbelslagarefrân lurordningen.

Med begreppet berOrd drflsenhel och avtalsomráde avses i denna bestämmelse
dr/isenhei och avtalsomráde dar flagon arbelslagare sagls upp pa grund av
arbelsbrisl. Vid sammanlaggning innebOr del alt spärren iparagrafensfemle slycke
endast traffar drUisenheler och avlalsomráden c/dr nágon arbelslagarefak/isk! sagts
upp pa grund av arbetsbrislen.
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Forhandlingsprotokoll
Arende

Avtal om omstAllning och kompetensstod

Plats

Arbetsgivaralliansens, Svensk Scenkonsts och PTK:s lokaler, Stockholm

Parter

Arbetsgivaralliansen

Svensk Scenkonst

Forhandlings- och samverkansrAdet PTK (PTK)

Närvarande

For Arbetsgivaralliansen: Hans-Göran Elo, Maria Liljedahl och Jan-Eric Ronngren

For Svensk Scenkonst: Maria Grundtman och Ronald Haligren

For PTK: Helena Hedlund, Johan Lif, Patrik Pedersen, Julia Reinhard och Kristina Râdkvist

§1

Arbetsgivaral!iansen, Svensk Scenkonst och PTK (Parterna) har sedan den 12 november 2021
ffirhand!at om ett gemensamt avtal om omstallning och kompetensstod (Omstallningsavtalet).

Parterna har kommit Overens om avtal enligt Bilaga 1. De nya reglerna ska galla mellan Parterna som
kollektivavtal.

Parterna noterar att Arbetsgivaralliansen och PTK respektive Svensk Scenkonst och PTK parallelit har
fOrt fdrhandlingar om separata huvudavta!. Parterna konstaterar aft Omstallningsavta!et i Bilaga 1
ingâr som en del av respektive huvudavtal.

§2

Parterna är Overens om aft Omstallningsavtalet ersäfter Overenskommelse om omstallningsavtal traffat
av PTK, Arbetsgivaral!iansen och Svensk Scenkonst 20 16-12-16, gallande fran och med 2017-01-01.

§3

Parterna är överens om aft stiftelsefOrordnandet fOr Trygghetsrâdet TRS ska ha lydelse enligt Bilaga 2.
Med hanvisning till stiftelselagen 11 kap. 4 § hemställer Parterna hos styrelsen for TRS om
godkannande av stadgeandringarna.

§4

Parterna rekommenderar TRS styrelse aft bevi!ja arbetsgivare, som inte är medlemmar i
Arbetsgivaralliansen eller Svensk Scenkonst, anslutning till TRS fOr hos arbetsgivaren anstäl!da och
till TRS anslutningsbara tjansteman under fOljande fOrutsattningar.

Arbetsgivaren ska med PTK-forbund ha traffat hangavtal eller motsvarande till -
utOver Huvudavtalet - alla de Ovriga avtal mellan Parterna vilka reglerar
anstallningsforhâllandenafor tjansteman.



AnsOkan oin anslutning ska âifoljas av kopior av lidigare nOmnda avtal.

Styrelsen 1 TRS kan besluta all anslulning ska kunna ske även av arbeisgivare SOfli

traffar hangavial inedforbund som inte Or medlem i PTK, om ovannamnda villkor Or
uppfyllda och arbeisgivaren samlidigt Oven traffar hangavial med PTK-forbund.

Anslutning till TRS kan ske sávOl avforetag, foreningar, institutioner medfiera. v//lw
Icon bli mediemmar 1 Arbetsgivaralliansen el/er Svensk Scenkons( som av sádana v//lw
inte kan b/i medlemmar.

Kan arbetsgivaren bli medlem I Arbetsgivaralliansen el/er Svensk Scenkonst s/ca TRS
underrOtta Arbetsgivarailiansen eller Svensk Scenkonst och berort PTK-forbund.
Anslulningen sker retroaktivtfrân och med del datum soin hangavlalet eller
motsvarande gOller. Relroaktiviteten Or dock begrOnsad tillfem ârfore del datum
beslut om anslulningfaltas.

Avg/i debiteras - /forekommandefall retroaktivt -fran och med tidpunktenfor
anslulning.

Omfiera arbetstagarforbund Or representerade vid arbetsgivaren men endast elt av
den traffal avtal enligt denna besta,nmelse ska anslulningen avse samtliga
ans/ulningsbara tjansteinOn vid arbetsgivaren.

Om en uppsOgning sker mom Ire mânader efier anslutning till TRS ska den ans/utna
arbetsgivaren erlaggafull avgfIfor Ire mánaderfore ans/ulningen. TjOnslemOnnen
omfattas avfOrmaner i OmstOllningsavtalet ulan ylterligare prOvning av anslutningen.
Tjansteman hos arbetsgivare somforsatrs i konkurs s/ca omfallas av dessaformâner
Oven oin arbeisgivaren inte kan erlagga retroa/ctiv avgfi.

§5

Partema är överens om att inleda en gemensam översyn av de riktlinjer som galler fOr IRS
verksamhet. Oversynen ska genomforas genom avtalets partsrâd fOr omstallningsfrAgor, samt i
samverkan med IRS kansli.

§6

Parterna är överens om aft lluvudavtalet, innefattande Omstallningsavtalet, inte pâverkar befintliga
fi5rbundsvisa avtal om utbildning och kompetensutveckling eller mojligheten aft pa fOrbundsnivã traffa
Overenskommelser mom dessa omrAden sâ lange de inte strider mot Omstallningsavtalets vilikor.

Parterna är överens aft arbetsgivarens ansvar ftr kompetensutveckling i anstallningen som fOljer av lag
och avtal inte inskranks av Huvudavtalet, innefattande Omstallningsavtalet.

§7

Partema är överens om att ur avtalet stryka TRS âtagande i Overenskommelse om omstallningsavtal
2016-12-16 aft fOrstärka fOrsakringsskyddet efter uppsägning for den som i sin anställning omfattats
av ITP-, KP- eller SPV-forsakring. Parterna är Overens om aft detta inte pâverkar pàgâende
premieavsattningar.

§8

Bestämnielserna ska tillampas fran och med den 1 oktober 2022.

Bestämmelserna om omställningsstOd och AGE ska tillampas om anställningen upphort pa grund av
arbetsbrist, sjukdom eller tidsbegränsad anstailning den 1 oktober 2022 eller senare.

2



Bestämmelserna om kompetensstod ska tillampas om ansökan om kompetensstod inkommit till TRS
den 1 oktober 2022 eller senare.

En individ vars anstallning upphort pa grund av arbetsbrist, sjukdom eller tidsbegransad anstallning
fore den 1 oktober 2022 har rätt till vagledning och yttrande i samband med individens ansökan om
omstallningsstudiestod till CSN, om yttrandet har betydelse Ic5r provning av ett sâdant ärende.

En individ vars anstallning upphort pa grund av arbetsbrist, sjukdom eller tidsbegransad anstallning
fOre den 1 oktober 2022 har ratt till omstallningsstod och AGE enligt villkoren i Overenskommelse
om omstallningsavtal 20 16-12-16 även efter den 30 september 2022.

Bestämmelserna i § 13 tillämpas om en arbetsgivare den 1 oktober 2022 eller senare bar sagt upp en
arbetstagare om inte arbetsgivaren fOre den 1 oktober 2022 har inlett ett fOrfarande fOr uppsagning
genom en fOrhandlingsframstallning, en underrättelse eller ett varsel. Vid uppsägning pa grund av
arbetsbrist galler bestämmelserna om en arbetsgivare den 1 oktober 2022 eller senare bar begart
flirhandling enligt lagen (1976:5 80) om medbestämmande i arbetslivet i den frâgan.

§9

Parterna är överens om aft i god sämja och lojalt anpassa avtalets bestämmelser dâ sâ erfordras, bland
annat pa grund av fOrandringar i lag eller annan fOrfaftning. Parterna är ocksâ överens om aft sâdana
firandringar ska kunna ske utan aft avtalet behöver sagas upp. Sâdana fdrandringar far genomslag i de
kollektivavtal som antagits av fOrbundsparter utan aft nytt antagande mâste goras.

§ 10

For aft denna overenskommelse ska bli giltig krävs godkannande av respektive parts beslutande organ.

Vid protokollet

aria Liljedahl

Justeras:

atrik Pedersen

/LZ,/

Stockholm 27 uni 2 2

Hans-Göran Elo

Arbetsgivaralliansen

Maria Grundtman

Svensk Scenkonst

Kristina Râdkvist

PTK
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Bilaga 1

Avtal om omstallning och kompetensstod

§ 1 Inledning

Detta avtal tecknas dels fOr att underlätta omstallning bAde fOr anställda och arbetsgivare när anställda
inte kan erbjudas fortsatt anställning (omstallningsstod), dels for att stärka den anställdes framtida
stallning pa arbetsmarknaden (kompetensstod). Det ska ocksA framja forutsattningarna for fortsatt
anstallning fOr anställda i anslutna organisationer.

Omstiillningsstodet bestãr exempelvis av rAdgivning, vagledning, fOrstärkt stOd fOr sjuka, utbildning,
validering, studieersattning samt ett kortvarigt studiestOd och ett kompletterande studiestOd.

Kompetensstodet bestAr exempelvis av rAdgivning, vagledning, utbildning, validering, ett kortvarigt
studiestOd och ett kompletterande studiestOd.

De arbetsgivare hos vilka overtalighet uppstAr ska beredas sAdana forutsättningar i
bemanningshänseende som i största mojliga utstrackning främjar deras fortsatta verksamhet.
Arbetsgivare och fackliga fOreträdare ska ocksA kunna fA vagledning och rAdgivning vid
organisationsforandringar.

Styrelsen i TRS kan i riktlinjer bestämma om det avtalade stödets närmare innehAll, utformning,
omfattning och vid behov prioritering.

§ 2 Avgifter

Avtal om omsthhlning och kompetensstod är ett avgiftsbestamt system. FOrmAnerna mAste sAledes
anpassas till den totala avgiftsnivAn.

Avgiften till IRS är 0,55 procent pA IOnesumman. Eventuella avvikelser hanteras av parterna.

Hangavtalsarbetsgivare och arbetsgivare som är medlem i annan arbetsgivarorganisation an
Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst ska betala ett pAslag pA 0,4 procent pA lonesumman.

§ 3 AvgAngsersättning (AGE)

Moment 1

TRS kan utbetala AGE. Styrelsen i TRS bestämmer närmare om innehAll, värdesakring och
utformning.

Moment 2

AGE kan beviljas

- anstallda vars tillsvidareanstallning upphor pA grund av arbetsbrist genom uppsagning eller
överenskommelse mellan anställd och arbetsgivare om det klart framgAr att den anställde slutar pA
initiativ av arbetsgivaren och pA grund av arbetsbrist.

4



- anställda vars tidsbegransade anstallning liar lopt Ut eller upphor pa grund av arbetsbrist genom
uppsägning eller överenskornmelse mellan anställd och arbetsgivare orn det kiart frarngãr att den
anställde slutar pa initiativ av arbetsgivaren och pa grund av arbetsbrist.

- anställda vars anstalining upphor pa grund av sjukdom genom uppsägning eller overenskommelse
mellan anstalld och arbetsgivare.

Anmarkning
Sávitt avser tidsbegransadanslallningpresumeras alt den ska anses ha lopl ut pa
grund av arbetsbrist. Provanstalining likställs i delta avseende med lidsbegransad
anstallning.

Moment ¯3

AGE utges efter prövning av den anställdes enskilda £Orhâllanden under forutsattning att foljande krav
är uppfyllda.

- Den anställde ska ha arbetat minst 8 timmar per vecka och blivit uppsagd pa grund av att en
arbetsgivare ansluten till TRS inte kunnat erbjuda fortsatt anstailning.

- Den anställde ska senast avgãngsdagen ha varit anställd fern âr sammanhangande tid hos
arbetsgivaren. Orn den anställde fOre den aktuella uppsagningen arbetat minst fern âr i följd hos flera
till TRS anslutna arbetsgivare rar denne tillgodorakna sig anstallningstid även i den fOregâende
anstallningen.

- For tidsbegransat anställda galler aft den anställde de senaste fern ken varit anställd sarnmanlagt
rninst 48 mãnader hos flera till TRS anslutna arbetsgivare.

- Den anställde ska bli arbetslös helt eller delvis när anstallningen upphor. Rätt till AGE är personlig
och kan inte överlâtas till annan.

- AGE kan beviljas sorn langst fram till samma mànad sorn 65-ârsdagen inträffar.

Moment 4

En anställd sorn sagts upp pa grund av sjukdom, och som liar accepterat uppsägningen och med
rattslig verkan fi5rklarat aft frâgor om ogiltighet eller skadestãnd pa grund av uppsgnrngen inte
kommer att drivas i dornstol, har rätt till AGE. Om en arbetsgivare och en ansthild kornmit överens orn
aft anstallningen ska upphora och grunden for det är sjukdom ska motsvarande principer tillampas som
vid överenskommelser om upphorande pa grund av arbetsbrist. Forklaringen aft den ansti1lde med
rattslig verkan liar accepterat uppsagningen och avstâtt fran aft angripa den ska larnnas fire det aft den
anställde eller den fackliga organisationen den anställde tillhör väckt talan om skadestând eller
ogiltighet i saken.

En anställd sorn med raftslig verkan förklarat aft fraga om att en tidsbegransad anstallning ska
fOrklaras galla tillsvidare, eller skadestãndskrav med anledning av tvist orn att den tidsbegransade
anstillningen upphort, inte kommer att drivas i domstol har rätt till AGE. Forklaringen ska lämnas fOre
det att den anstallde eller den fackliga organisation den anstallde tillhör väckt talan i dornstol.

§ 4 Omställnings- och kompetensstöd

Moment 1
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Tillsvidareanställd, som arbetatminst 8 timmar i veckan och som riskerar bli eller blivit uppsagd pa
grund av arbetsbrist eller sjukdom, hos en arbetsgivare som är ansluten till TRS, kan efter provning ra
hjalp och ràd i form av àtgarder som underlättar omstallning till nytt arbete, sâ kallat omställningsstod.

Moment 2

Anstalld med tidsbegransad anstallning, som arbetat minst 8 timmar i veckan i minst 12 mânader
under en ramlid pa 36 mânader och som mte kan erbjudas fortsatt arbete pa grund av arbetsbrist eller
sjukdom eller vars anstallning lopt Ut, kan efter prövning f°a hjalp och râd i form av âtgarder som
underlättar omstallning till nytt arbete, sâ kallat omstallningsstod. Arbete ska ha varit huvudsyssla
under kvalificeringstiden.

Foraldraledighet, totalftSrsvarsplikt, sjukskrivning och tid med omstallningsstudiestod är
overhoppningsbar tid mellan anstallningar.

Vad galler kvalifikation till stOd utöver râdgivning, vagledning och f'orstarkt stOd for sjuka ska arbete
som kvalificerar for stöd ha utf'Orts hos en eller flera till TRS anslutna arbetsgivare.

Anmarkning
Sávitt avser tidsbegransad anslallningpresumeras all den s/ca anses ha lopt ul pa grund
av arbetsbrist. Provanslalining liksla/ls i delta avseende med tidsbegransad
anslallning.

Moment 3

En anstalld som sagts upp pa grund av sjukdom och som har accepterat uppsägningen och med rattslig
verkan forkiarat att frâgor om ogiltighet eller skadestând pa grund av uppsagningen inte kommer aft
drivas i domstol, har rätt till omstallningsstod. Om en arbetsgivare och en anställd kommit överens om
aft anstallningen ska upphora och grunden fOr det är sjukdom ska motsvarande principer tillampas som
vid Overenskommelser om upphOrande pa grund av arbetsbrist. Forklaringen aft den anställde med
rattslig verkan har accepterat uppsägningen och avstâtt fran aft angripa den ska läninas fOre det aft den
anställde eller den fackliga organisationen den anställde tillhOr vackt talan om skadestând eller
ogiltighet i saken.

En anstalld som med rattslig verkan fOrklarat aft frága om aft en tidsbegränsad anstalining ska
fOrklaras galla tillsvidare, eller skadestãndskrav med anledning av tvist om aft den tidsbegränsade
anstailningen upphOrt, inte kommer att drivas i domstol har raft till omstallningsstOd. FOrklaringen ska
lämnas fore det att den anställde eller den fackliga organisation den anstllde tillhör väckt talan i
domstol.

Moment 4

Efter prOvning av TRS kan omstallningsstod även ges at en anställd som slutat sin anstallning utan aft
uppsagning gjorts, om det klart framgâr att den anställde slutat pa initiativ av arbetsgivaren och pa
grund av aft Overtalighet râder.

Moment 5

Anställd som har träffat Overenskommelse med arbetsgivaren om anställningens upphOrande och detta
skett mot bakgrund av sjukdom kan erhalla omstallningsstOd.

Moment 6

Samtliga anställda som omfattas av moment 1 eller 2 kan beviljas kompetensstOd i syfte att stärka
deras framtida stJlning pa arbetsmarluiaden.

Moment 7



Eu kortvarigt studiestod och ett kompletterande studiestöd enligt § 5-6 kan beviljas anställda, som
utöver kvalifikationskraven ovan, dessutom har arbetat i genomsnitt 16 timmar i veckan i minst 96
mnader (âtta ãr), mom en ramtid om 14 âr, beräknat tidigast fran och med det âr den anställde fyllde
19 âr. Arbete ska ha varit huvudsyssla under kvalificeringstiden. Tid med ftraldrapenningförmâner,
graviditetspenning, narstâendepenning, rehabiliteringspenning, sjukpenning och smittbararpenning
enligt socialfOrsakringsbalken sanit dagersattning och dagpenning till totalIorsvarspliktiga far
jämställas med fOrvarvsarbete under sammanlagt maximalt 24 mãnader.

Verksamhetsspecifik utbildning och kompetensutveckling i den organisation som individen är anställd
i ska inte fmansieras av TRS, annat an i de fall som anges i § 16.

§ 5 Kortvarigt studiestöd

Kortvarigt studiestöd kan beviljas for utbildningar kortare an en studievecka. Kortvarigt studiestöd kan
beviljas med 70 procent av den anställdes minskade arbetsinkomst upp till ett tak pa 12
inkomstbasbelopp per ãr.

§ 6 Kompletterande studiestöd

Kompleuerande studiestOd kan beviljas enligt thijande.

- Minst en veckas heltidsstudier, som vid deltidsstudier kan spridas ut under maximalt fem veckor, och
maximalt 44 veckors heltidsstudier. Om arbetsgivare och anställd inte är Overens om annat kan
kompletterande studiestöd vid deltidsstudier erhâllas sammanhangande som langst 30
kalendermãnader.

- Lagsta studietakt som berattigar till studiestOd är 20 procent.

Anmarkning
Det kompletterande studiestOdet berdknas i sainma o,nfatlning ochforbrukas i sarnina

ta/cl som den anstdlide samtidigt nyltjar omstallningsstudieslodel, ndr kompletlerande
studiestod bevilfas.

Aterkvalificering ska kunna ske efter 15 âr fran det att den anstallde fOrbrukat sina IOrsta 22 veckor
och dâ kvalificerar sig den anstallde for ytterligare 22 veckor.

Kompletterande studiestöd kan beviljas med 80 procent av den anställdes minskade arbetsinkomst upp
till ett tak pa 5,5 inkomstbasbelopp per ãr eller med 65 procent av den ansthildes minskade
arbetsinkomst upp till eli tak pa 12 inkomstbasbelopp per âr när det är mer fOrmanligt fOr den
anställde.

Anmarkning
Ersattningen i kronor b/jr densarnina efter 5,5 in/wrnstbasbelopp upp till den nivâ c/dr
ersattningen i kronor motsvarar 65procent av den minskade arbetsinkomsten. Efier
denna nivâfár den ansidllde 65procent av den minskade arbetsinkomsten upp till taket
pa 12 inkomstbasbelopp.

Det kompletterande studiestOdet ska beräknas inklusive av CSN beviljad bidragsdel i
omstallningsstudiestodet. Berakningen gOrs genom att det kompletterande studiestödet nedsätts med
omställningsstudiestodets bidragsdel beslutad av CSN som fOrutsätts vara 80 procent av den minskade
arbetsinkomsten upp till eli tak pa 4,5 inkomstbasbelopp per ar.
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Taknivâerna fOrändras proportionelit mot i vilken studietakt omstallningsstudiestodet och det
kompletterande studiestödet ánvänds;

§ 7 Provning

Det är TRS som provar och avgör om kortvarigt studiestöd eller kompletterande studiestod ska
beviljas eller inte. Utbildningen ska stärka den anställdes framtida stalining pa arbetsmarknaden och
arbetsgivares kompetensfi5rsorjning.

Det kompletterande studiestödet ska kunna beviljas vid utbildningar som är godkanda for ordinarie
studiemedel, vid uppdragsutbildningar som TRS koper i det reguljara utbildningssystemet eller vid
utbildningar som TRS koper av privat utbildningsleverantor.

For aft kunna beviljas det kompletterande studiestOdet ska den anställde ha beviljats
omstallningsstudiestOd fran CSN.

TRS ska i samband med individens ansökan om omstallningsstudiestod till CSN och pa den anställdes
begaran avge eli yttrande av vilket det ska framgâ om utbildningen starker den anställdes framtida
stallning pa arbetsmarknaden, med beaktande av arbetsmarknadens behov.

§ 8 Studieersattning

TRS har mojlighet aft besluta om studieersattning vid langre studier, minst motsvarande en termin och
upp till fyra terminer. Studieersattningen utgOr en del av omstallningsstodet och fOljer i tillampliga
delar motsvarande regler.

Beslut om studieersattning kan fattas beträffande anstalld som är beraftigad till omstallningsstod och
som fyllt 40 âr vid tidpunkten lOr studiestart. Anställd som uppfyller kvalifikationskraven fOr
kompletterande studiestOd ska ha förbrukat det stOdet fOr aft studieersattning ska kunna betalas Ut.
Kompletterande studiestOd och studieersattning kan erhâllas sammanhangande i hOgst 24
kalendermãnader i taget.

TRS ska pröva dels den anstalldes behov av utbildning, dels om utbildningen är sádan aft den kommer
aft Oka den anställdes anstallningsbarhet. Det är TRS bedomning som avgOr om studieersattning ska
beviljas eller inte.

Studieersattningen ska ftilja CSN:s modell fOr ordinarie studiemedel med perioder som motsvarar
termin och belopp per studievecka. Studieersattningen beraknas som om berOrd anställd sOkt och
beviljats studiemedel fran CSN (oavsett om den anstallde tar Ut eller har raft till studiemedel). Med
stiidiemedel fran CSN avses här bidragsdel och grundlân, inte omfattande sâ kallat tillaggslãn.
Studieersattningen ska tillsammans med studiemedel upp till fribeloppsgransen ge ekonomisk
utfyilnad upp till 70 procent av tidigare lOn under termin 1 och 2, därefter upp till 50 procent under
termin 3 och 4.

FOr anställd som av áldersskäl saknar raft till studiemedel fran CSN ska studieersattningen bestämmas
som om den anställde varit berattigad till studiemedel fran CSN.

Studieersattningen pâverkar inte den raft till AGE som galler vid arbetsiOshet. Studieersattningen far
inte beräknas pa hOgre lOn an AGE vid arbetslOshet (1,4 x inkomstbasbelopp/mánad).

§ 9 Aldersgrans



Omstallningsstod och kompetensstod kan beviljas langst till och med mânaden fbre den dâ den
anstailde fyller 65 âr.

§ 10 Ledighet

Anställd har rätt att ansöka om kompetensstod och om den anställde uppfyller kvalifikationskraven
erhAlla kompetensstod. Utgãngspunkten är aft anställd som beviljas stöd ska ha mojlighet aft vara ledig
fran sin anstallning bAde vid studier och när frAga är om validering eller certifiering utan
utbildningsinslag. En anställd som avser ansöka om kompetensstod som innebär ledighet fran arbetet
ska underrätta arbetsgivaren om detta i sA god tid som mojligt. Om behov foreligger ska arbetsgivaren
och den anställde ha en dialog om ledighetens fbrlaggning och om andra frAgor som rör ledigheten,
vilket ska ske skyndsamt. Rätten till ledighet framgAr av lagstiftning eller andra avtal. Darutover gäller
enligt detta avtal följande.

Ledigheten far inte innebära en allvarlig stoniing av arbetsgivarens verksamhet. Det är oundvikligt att
en arbetstagares frãnvaro frAn arbetet mãnga gAnger innebär olagenheter ftr arbetsgivaren. Detta fAr
arbetsgivaren i princip tAla. Foreligger en allvarlig storning for arbetsgivarens verksamhet och vill
arbetsgivaren aft ledigheten ska taga sin borjan senare an sex mAnader, eller tvA veckor vid utbildning
som är hogst en vecka, efter arbetstagarens framstallning fordras inget samtycke till uppskov enligt 5 §
fbrsta och andra stycket lagen om arbetstagares rätt till ledighet fOr utbildning. I de fall arbetstagaren
nekats ledighet med hanvisning till allvarlig storning ska vid tvist om denna bestämmelse respektive
branschkollektivavtals fOrhandlingsordning tillampas.

Aninarkning
Exempelpd alivarlig storningfor arbetsgivaren Or at! verkiamhelen inte kanfortgápá
ri,nligl sOt! el/er att avsevOrda arbetsba/anser uppkommer. Et! anna! exempel Or om
arbetsgivaren trots godplanering ochframfdrhâl/ning saknar mOflighet at! ersätta den
arbeistagare som viii vara ledig. Yi!er/igare exempel är om fiera arbetstagare Onskar
vara lediga samtidig!pá eli sOil soin leder till ailvarlig stOrning. Som ailvarlig siOrning
far ockrâ rOknas siOrre koslnadsokningar som inie Or koppiade till kostnaderfor at!
ersOtta den lediga arbeistagaren.

§ 11 Efterskydd

Den som ansökt om och godkants for stöd hos TRS har även rAtt till efierskydd under viss tidsperiod
om vederbörande erhAller en ny anstallmng eller startar egen verksamhet.

Styrelsen fastställer närmare riktlinjer for detta efterskydd.

§ 12 Starta eget

Anställd som avser att starta eget kan fA stöd frAn TRS.

Styrelsen faststaller närmare riktlinjer for denna erstttning.

§ 13 Kompletterande arbetslöshetsersättning

TRS kan bevilja anställd som uppfyller kvalifikationskraven i § 4 moment 1 eller 2 kompletterande
arbetsloshetsersattning.



Den anställde ska ha blivit uppsagd pa grund av personhiga skäl eller arbetsbrist och i rätt tid
underrättat arbetsgivaren om ogiltigforklaring. Frâgan om uppsagningens giltighet ska vara föremâl
for rttegãng eller fbrhandling enligt lagen (1976:580) om medbestämmande eller kollektivavtal.
Arbetstagarens fackliga organisation ska ha pâkallat forhandling och vackt talan mom de frister som
galler for talan om ogiltighet. Den kompletterande arbetslOshetsersättningen utges ej vid uppsagning
pa grund av arbetsbrist som angrips enbart darfOr att den strider mot turordningsregler.

Urn det är uppenbart att frister fOr ogiltighet inte iakttagits utbetalas inte nágon ersättning.

Den anställde ska vara medlem i arbetstagarorganisation, bunden av Huvudavtalet och organisationen
ska fOretrada medlemmen som part i tvisten.

Urn anställd som blivit uppsagd pa grund av personliga skäl eller arbetsbrist vinner framgãng med sin
ogiltighetsialan och ekonomiskt skadestând i form av utebliven iOn utbetalas ska den kompletterande
ersattningen âterbetalas till IRS.

Den kompletterande arbetsloshetsersattningen ska utbetalas vid arbetslOshet och motsvara 80 procent

av tidigare IOn med samma procentuella avtrappning som enhigt regelverket i
arbetslOshetsfOrsakringen. Ersattningen beraknas endast pa lOnedelar upp till och med 1,4 x
inkomstbasbelopp/mânad. Ersättningen ska beräknas inklusive ersattning fran
inkomstbortfallsfOrsakringen i arbetsloshetsfOrsakringen. Detta gäller oavsett om den anstallde har rätt
till ersättning enligt inkomstbortfallsfbrsakringen eller inte.

Om anställd efter uppsägningen far nytt arbete pa deltid beräknas ersättning pa kvarstâende
arbetslOshets mâtt.

Urn anstalld efter uppsägningen far nytt arbete med lagre ion beräknas ersättning pa skillnaden mellan
lOnen i den tidigare och den nya anstallningen.

Ersättning utbetalas fran och med forsta arbetsiOsa dagen efter karenstiden i arbetsloshetsfOrsakringen
(6 dagar idag) och som langst under 300 ersiittningsdagar.

Kompletterande arbetsioshetsersattning kan beviljas langst till och med mânaden fore dâ den anställde
fyller 65 ãr.

§ 14 Ansökan

Arbetsgivare eller anstallda ska skicka ansOkan om stOd till TRS. Ansokningsformular kan fás genom
TRS.

Ansökan mâste ha kommit in till TRS mom ett âr fran avgàngstidpunkten for att stöd ska kunna
beviljas.

§ 15 Arbetsplatsovergripande projekt

TRS kan erbjuda ett farebyggande stOd pa arbetsplatsOvergripande nivâ, under forutsattning att
centrala parter är Overens om de insatser som initieras.

TRS insatser ska vara tidsbegransade, men de kan lOpa Over flera âr.

TRS styrelse beslutar varje ar om en Overgripande budgetram fOr denna verksamhet och finansieringen
sker mom denna ram.

§ 16 Kompetensutvecklande ãtgarder



Stöd kan erbjudas till kompetensutvecklande âtgarder som arbetsgivaren tilisammans med de anställda
eller fackliga företrädare for de anställda funnit kunna forebygga uppsägningar.

Styrelsen fastställer närmare riktlinjer for dessa âtgarder.

§ 17 Administration

TRS administrerar utfthstelserna enligt detta avtal.

§ 18 Partsrãd

Ett partsrâd ska svara fOr tolkningen och tillampning av bestämmelser och vilikor i
Omstallningsavtalet. Partsrâdet ska även vara râdgivande till TRS.

Om parterna inte Overenskommit om annat bestâr partsrádet av tvá representanter utsedda av
Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst och tvá representanter utsedda av PTK. Beslut i partsràdet
ska vara enhälligt.

§ 19 Uppsägning

Detta avtal utgOr en del av huvudavtalen mellan Arbetsgivaralliansen och P1K respektive Svensk
Scenkonst och PTK.


