
FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 

  

Ärende:  Överenskommelse mellan Arbetsgivaralliansens branschkommitté 

Utbildning och Folkbildning och Lärarnas samverkansråd rörande 

korttidsarbete 

 

Parter:  Arbetsgivaralliansens branschkommitté Utbildning och Folkbildning 

 Lärarnas samverkansråd 

  

Närvarande:  

 

för Arbetsgivaralliansen: Jonas Bergman 

  

för Lärarnas Samverkansråd: P-O Sorsell och Mats Andersson  

 

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin   

uppstått på den svenska arbetsmarknaden har Arbetsgivaralliansens  

branschkommitté mellan Arbetsgivaralliansens branschkommitté Utbildning 

och Folkbildning och Lärarnas samverkansråd träffat överenskommelse om  

såkallat korttidsarbete. 

 

§ 1  Arbetsgivaralliansens branschkommitté Arbetsgivaralliansens 

branschkommitté Utbildning och Folkbildning och Lärarnas 

samverkansråd är överens om ett nytt avtal om korttidsarbete med den 

lydelse som följer av bilaga 1. 

 

 Avtalet blir gällande på avtalsområdet genom antagande. Ett antagande 

får inte innehålla materiella avvikelser från överenskommelsen avseende 

annat än vad som överenskommelsen medger eller i enlighet vad parterna 

i denna överenskommelse i särskilda fall medger. 

 

§ 2 Denna överenskommelse gäller till den 31 december 2020. De avtal som 

med stöd av denna överenskommelse antas, gäller även de till och med 

den 31 december 2020. 

 

 Parterna är överens om att för de fall situationen med coronapandemin 

föranleder det så ska parterna träffa överenskommelse om förlängd 

tillämpning av detta avtal i god tid före den 31 december 2020. 

 

 Skulle lagstiftning eller annan författning ändras på så sätt att det 

väsentligt påverkar detta avtal är parterna överens om att anpassa avtalet 

till sådana förändringar. 

 



§ 3 Parterna är överens att för föräldralediga eller de som planerat 

föräldraledighet utgår ersättningar enligt kollektivavtal utifrån ordinarie 

lön. 

 

§ 4 Parterna ska under detta avtals giltighet bedriva arbete rörande de 

avtalade försäkringssystemen i syfte att anpassa dessa till eventuella 

korttidsavtal som kan träffas mellan parterna bortom den 31 december 

2020. 

 

 Parterna konstaterar att överenskommelse träffats mellan Svenskt 

Näringsliv och PTK om ändring i ITP-avtalets s.k. lönekapningsregler i 

samband med korttidsarbete med statligt stöd. 

 

 Detta avtals giltighet förutsätter att motsvarande tillämpning mellan 

Arbetsgivarföreningen KFO och PTK, gällande de organisationer som 

omfattas av KTP. 

 

 

  

 

Vid protokollet  

Stockholm den 24 mars 2020 

 

 

 

 

Jonas Bergman   Mats Andersson 

Arbetsgivaralliansen   Lärarförbundet 
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Lärarnas Riksförbund 

 

 

 

 
 


