
Färbundsavtal om korttidsarbete med statligt städ

§ 1 Detta avtal avser korttidsarbete i enhighet med lagen om stod vid korttidsarbete.

§ 2 Detta avtal utgor ett sAdant centralt kollektivavtal om korttidsarbete som avses i lagen om stOd vid
korttidsarbete.

§ 3 Lokala parter kan med stOd av detta avtal traffa lokalt kollektivavtal ("lokal Overenskommelse")
om korttidsarbete enligt lagen om stOd vid korttidsarbete, med verkan fran och med 16 mars
2020.

§ 4 Genom lokal overenskommelse om korttidsarbete kan korttidsarbete infiras i tre olika steg.

Under korttidsarbete ska arbetsbefrielse galla med 20, 40 ehler 60 procent av ftr arbetstagaren
gallande arbetstidsmãtt. For arbetstagare vars arbetstid, enligt Overenskommelse, inte är reglerad
bOr bedomningen goras i fOrhállande till arbetsmangden.

Loner och andra ersattningar som star i direkt relation till utfOrt arbete ska i de tre stegen sänkas
pa sätt som ftSljer av lagen om stöd vid korttidsarbete. Lokala parter kan inte överenskomma om
andra niváer an vad som framgâr av lagen.

§ 5 De lokala parterna overenskommer om vilka arbetstagare som ska omfattas av korttidsarbete,
under vilken period korttidsarbetet ska pâgâ och hur korttidsarbetet ska firlaggas. En bedomning
av mOjlighet aft gâ ned i arbetsmangd ska alltid gOras. Gruppen arbetstagare vars arbetstid, enligt
Overenskommelse, inte är reglerad ska da särskiht beaktas. De lokala parterna har stor frihet vid
fiirlaggningen men ska beakta att de procentsatser fOr korttidsarbete som anges i § 4 ovan
sammantaget uppfy'lls under den tid som det lokala avtalet galler.

Av den lokala Overenskommelsen ska framgâ att och hur korttidsarbetet snabbt kan avvecklas
eller fdrändras vid andrade firutsattningar. Om inte annat overenskommits ska en
Overenskommelse om korttidsarbete upphOra efter sju (7) dagars Omsesidig uppsagningstid. Parter
kan inte overenskomma om en langre uppsagningstid an en mânad.

Anmarkning
Av den lokala overenskommelsen ska framgã vilka anställda som omfattas av korttidsarbete,
med angivande av personer eller organisatoriska enheter eller funktion. Korttidsarbetet ska
bestämmas till en viss period med angivande av vilket steg av korttidsarbete som de lokala
parterna kommit Overens om.

Som framgar av § 5 behOver korttidsarbete inte forlaggas pa samma sätt fran dag till dag,
vecka till vecka eller mânad till mánad utan kan fritt variera under hela perioden sâ lange
som korftidsarbetet sett Over hela perioden fOr den lokala Overenskommelsen summerar till
procentsatsen i det steg fOr korttidsarbete som parterna kommit Overens om.

§ 6 Oavsett hur de lokala parterna forlagt korttidsarbetet i de tre steg som anges i § 4 ska utbetalning
av Ion och andra ersattningar ske som om korttidsarbetet fOrdelats jamnt per relevant loneperiod.

§ 7 De lokala partema bOr overvaga om det är mojligt och lampligt aft under den tid som
korttidsarbete pagar anordna fOretagsintem eller extem utbildning fOr de arbetstagare som
omfattas av korttidsarbete.

Lokal Overenskommelse bOr beskriva de overvaganden som fOrevarit i fragan.



Anmarkning
Forbundsparter kan traffa overenskommelser om närmare reglering avseende utbildning vid
korttidsarbete.

§ 8 Om en arbetstagare som omfattats av korttidsarbete väljer att saga upp sig själv under pâgâende
korttidsarbete, ska korttidsarbetet omedelbart upphora avseende denne'. De regler som galler ffir
den ordinarie anstaliningen ska under uppsagningstiden tillampas beträffande arbetsskyldighet,
ion och andra ersättningar.

Anmärkning
FOr det fall det av lag framgâr aft statligt stOd kan utgã även under uppsagningstid ankommer
det pa fiirbundsparterna aft i ffrbundsavtal avgOra om detta ska ske pa fOrbundsomrâdet och
att i sâ fall i fbrbundsavtalet utforma de regier som är nOdvandiga fOr sâdan tillampning.

§ 9 Semester och semesterintjänande ska inte pãverkas av perioder av korttidsarbete.

§ 10 Forhandlingar om lokala Overenskommelser om korttidsarbete filjer parternas gängse

fdrhandlingsordningar.

§ 11 Detta avtal galler till och med den 31 december 2020.

Skulle iagstiftning eller annan fc5rfattning ändras pa sà sätt aft det vasentligt pãverkar detta avtal
är parterna överens om aft anpassa avtalet till sâdana flirandringar.
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Det galler me i fall d skälet fOr den egna uppsOgningen Or att arbetsgivaren inlett fOrfarande fOr ati avskeda eller soga upp arbetstagaren pa grund av personliga skOl.


