
Förbundsavtal om korttidspermittering

(i enhighet med lag om statligt stöd vid korttidsarbete)

§1

Detta avtal avser korttidspermittering i enlighet med ikraftträdande- och
overgángsbestammelserna till lagen (2020:000) om andring i lagen (20 13:948) om stöd
vid korttidsarbete (nedan "lagens bestämmelser om korttidspermittering").

Avtalet avser verksamheter och anställda som omfattas av Arbetsgivaralliansens avtal
SkolafUtbildning, Folkhogskola, Lisebergsavtalet, Trossamfund och Ekumeniska
organisationer, Várd och Omsorg, TRIA samt Idrott (ridskolor samt golfklubbar).

§2

Detta avtal trader i kraft den 1 januari 2021.

§3

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

Det ankommer pa respektive arbetsgivare att kontrollera att fdrutsattningarna enligt
lagen är uppfyllda.

§4

Genom lokal överenskommelse kan korttidspermittering tillampas i enlighet med lagens
bestämmelser om korttidspermittering och de olika steg fOr arbetsbefrielse och
motsvarande lonesankning som dan anges. For arbetstagare vars arbetstid, enligt
Overenskommelse, inte är reglerad bör bedomningen göras i flirhâllande till
arbetsmangden.

Lokala parter kan inte överenskomma om andra nivàer an de som anges fOr
kottidspermittering i lagen om stöd vid korttidsarbete.

§5

Lokal overenskommelse ska reglera vilka arbetstagare som omfattas av
korttidspermittering, under vilken tidsperiod korttidspermittering ska pâgâ och med
vilken procentsats som arbetstiden fOr respektive arbetstagare ska minskas med
beaktande av de tidsgranser som finns i lagen om stöd vid korttidsarbete. Arbetstiden
fOrlaggs i enlighet med tillampligt kollektivavtals reglering eller enligt lokalt
arbetstidsavtal. Den lokala överenskommelsen ska ocksá 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 uppfylls under den tid
som det lokala avtalet galler.



Av den lokala överenskommelsen ska ocksâ framgá att och hur korttidspermittering kan
avvecklas eller f?irändras vid ändrade f?irutsattningar. Den lokala överenskommelsen om
korttidspermittering är uppsagningsbar med sju (7) dagars omsesidig uppsagningstid.

Utbetalning av ion och andra ersattningar ska fOrdelas jämnt per relevant lOneperiod
oavsett £drlaggningen av korttidspermittering i de olika steg som anges i lagens
bestämmeiser om korttidspermittering.

Semester och semesterintjänande är oförändrade pa grund av detta avtal och IOljer av
semesterlagen och pa arbetet tillampbart kollektivavtal. Arbetstagares frànvaro pa grund
av korttidspermittering ir semesterlonegrundande.

§7

Korttidspermittering är inte tilláten under arbetstagares uppsagningstid.

§8

Forhandlingar om korttidspermittering fOljer parternas gängse fOrhandiingsordningar
per avtalsomráde.

§9

Denna Overenskommelse galler med 3 mánaders uppsagningstid och langst till och med
den 30 juni 2021.

Skulle lagstiftning eller annan fdrfattning ändras pa sá sätt att det vasentligt pàverkar
detta avtal är parterna Overens om aft anpassa avtalet till sàdana fdrandringar.
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