
Förbundsavtal om korttidspermittering mellan

Arbetsgivaralliansen och Kommunal

(i enlighet med lag om statligt stöd vid korttidsarbete)

§1

Detta avtal avser korttidspermittering i enlighet med ikraftträdande- och
overgngsbestammelserna till lagen (2020:000) om andring i lagen (2013:948) om
städ vid korttidsarbete (nedan "lagens bestämmelser om korttidspermittering").

§2

Detta avtal trader i kraft den 16 mars 2020.

§3

Lokala parter kan med stöd av detta avtal träffa lokala överenskommelser.

Det noteras att foretag som huvudsakligen är finansierade av allmänna medel och där
det enligt en offentligrattslig reglering ankommer pa det allmänna att ti11handah511a
verksamheten, inte omfattas lagen om statligt stöd vid korttidsarbete. Det ankommer
pa respektive arbetsgivare att kontrollera att forutsattningarna enligt lagen är
up pfy lId a.

Genom lokal överenskommelse kan korttidspermittering tillampas i enlighet med
lagens bestàmmelser om korttidspermittering och de olika steg for arbetsbefrielse
och motsvarande lOnesänkning som dan anges. FOr arbetstagare vars arbetstid, enligt

Overenskommelse, inte är reglerad bör bedOmningen goras i f0rh511ande till
arbetsmangden.

Lokala parter kan inte Overenskomma om andra n1v5er an de som anges fOr
kottidspermittening i lagen om stod vid korttidsarbete.

Lokal overenskommelse ska reglera vilka arbetstagare som omfattas av
korttidspermittering, under vilken tidsperiod korttidspermittering ska paga och med
vilken procentsats som arbetstiden fOr respektive arbetstagare ska minskas med



beaktande av de tidsgranser som finns i lagen om städ vid korttidsarbete. Arbetstiden
forlaggs i enlighet med tillämpligt kollektivavtals reglering eller enligt lokalt
arbetstidsavtal. Den lokala överenskommelsen ska ocks ange vilket eller vilka steg av

korttidspermittering som parterna är överens om. Vid forlaggningen beaktas att de
procentsatser som anges I lagen om statligt stöd vid korttidsarbete upplylls under
den tid som det lokala avtalet galler.

Av den lokala överenskommelsen ska ocks framg att och hur korttidspermittering

kan avvecklas eller förändras vid ändrade forutsàttningar. Den lokala
överenskommelsen om korttidspermittering är uppsagningsbar med 7 dagars

omsesidig uppsägningstid.

Utbetalning av Ion och andra ersättningar ska fördelas jämnt per relevant loneperiod

oavsett forlaggningen av korttidspermittering I de olika steg som anges I lagens

bestämmelser om korttidspermittering.

§7

Statligt stöd I enlighet med lagen om stOd vid korttidsarbete lämnas inte under
arbetstagares uppsagningstid.

FOrhandlingar om korttidspermittering fOljer parternas gangse forhandlingsordningar

per avtalsomrde.

Denna Overenskommelse gäller med 3 mnaders uppsagningstid och Iangst till och
med den 31 december 2020.

Skulle lagstiftning eller annan fOrfattning ändras p s sätt att det väsentligt p5verkar

detta avtal är parterna Overens om att anpassa avtalet till s5dana fOrandringar.
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