
Centralt kollektivavtal

Avtal om korttidspermittering med statligt stöd

Parter: Arbetsgivaralliansen

Hotell-och restaurangfacket

Närvarande: Arbetsgivaralliansen: Jan -Eric Rönngren

Hotell-och resta ura ngfacket: Peggy Nyhoim

Datum: 2020-03-17

§1

Hotell-och restaurangfacket och Arbetsgivaralliansen är överens om följande centrala kollektivavtal
med bilagor angende korttidspermittering.

§2

Avtalet om korttidspermittering verkställs genom lokal överenskommelse.

§3

De centrala parternas avsikt är att samtliga medlemsforetag I Arbetsgivaralliansen med verksamhet
mom Hotell- och Restaurangfackets verksamhetsomràde kan sluta avtal I enlighet med mall for lokalt
avtal som utgOr bilaga 2 till detta avtal. Andra Overenskommelser cm korttidspermittering är ej

till5tna.

§4

Avtalet trader I kraft omedelbart. Avtalet kan sagas upp med tre mnaders uppsägningstid.

Vid protokollet Justeras

Peggy Nyhoim Jan -Eric Ronngren



Bilaga 1

1. Detta avtal avser lokala överenskommelser om korttidspermittering med statligt stöd.

2. Till denna överenskommelse skall bilaggas forteckning over vilka anställda som omfattas
samt arbetstidsminskningen fOr varje anstäHd.

Arbetsgivaren ska i mOjligaste mn presentera ett schemafOrslag som omfattar minst fyra
veckor till Hotell- och restaurangfackets lokalavdelning I samband med att avtalet ings.

Arbetsgivaren ska under avtalsperioden skicka in avstamningsunderlag till ansvarig
myndighet. Kopia ska vid samma tillfälle skickas till Hotell-och restaurangfackets
lokalavdelning.

3. Genom lokal Overenskommelse i enlighet med bilaga 2 sänks anställdas arbetstid och
ordinarie IOn temporärt enligt Regeringens beslut om korttidspermittering.

4. Detta avtal fr användas även under uppsägningstid.

5. Niverna av arbetsbefrielse kan tillmpas olika p individniv.

6. Semester och semesterintjänande pàverkas inte av detta avtal utan fOljer av kollektivavtal
och lag.

7. Detta avtal kan tillämpas for anställda med minst tre mnaders anställningstid I bolaget. FOr
det fall Regeringens beslut om korttidspermittering fOrändras I denna del är detta avtal även
tillämpligt fOr anställda med kortare anstallningstid an tre mnader.

8. Respektive lokal Overenskommelse kan sagas upp med en uppsägningstid om fjorton dagar.



Bilaga 2

Lokalt protokoll om korttidspermittering med statligt stöd

Parter: Bolag xx (organisationsnummer)

Hotell-och restaurangfacket, avd xx

Na rva rande: Arbetsgiva rpa rten:

Arbetstagarpa rten:

Datum: 2020-03-xx

1. Detta avtal avser lokal överenskommelse om korttidspermittering med statligt stöd.

2. Till denna överenskommelse skall bilaggas forteckning over vilka anställda som omfattas
samt arbetstidsminskningen for vane anställd.

Arbetsgivaren ska I mojligaste m5n presentera ett schemafOrslag scm omfattar minst fyra

veckor till Hotell- och restaurangfackets lokalavdelning i samband med att avtalet ingâs.

Arbetsgivaren ska under avtalsperioden skicka in avstamningsunderlag till ansvarig

myndighet. Kopia ska vid samma tillfälle skickas till Hotell-och restaurangfackets

lokalavdelning.

3. Genom denna lokala Overenskommelse sänks anställdas arbetstid och ordinarie IOn
temporart enligt Regeringens beslut cm korttidspermittening.

4. Detta avtal fàr användas även under uppsägningstid (exempelvis arbetsbrist).

5. Niv5erna av arbetsbefnielse kan tillampas olika pa individniva.

6. Semester och semesterintjanande p5verkas inte av detta avtal utan fOljer av kollektivavtal
och lag.

7. Detta avtal kan tillampas for ansthllda med minst tre mânaders anställningstid I bolaget. For

det fall Regeringens beslut cm korttidspermittering fOrändras I denna del är detta avtal även

tillampligt fOr anstallda med kortare anställningstid an tre mànader.

8. Denna överenskommelse är giltig fr a m 2020-03 -xx och kan sagas upp med en
uppsägningstid cm fjorton dagar.

Vid protokollet Justeras


