
Forhandlingsprotokoll

Arende: Overenskommelse om prolongation av avtal om korttidsarbete fi5r
samtliga anställda som omfattas av kollektivavtalen mellan
Arbetsgivaralliansen och Akademikerfbrbunden. Föregáende avtal
ingicks mellan partema 2020-03-19 samt 202 1-02-04.

Parter: Arbetsgivaralliansen
AkademikerfOrbunden

Datum: 2021-06-11.

§ 1 Prolongation
Regeringen har £Oreslagit att fOrlänga stödet fOr korttidsarbete frAn 1 juli 2021 till
och med 30 september 2021. Mot bakgrund av detta enas parterna om att
prolongera gallande avtal om korttidspermittering mellan parterna.

Vid tidpunkten fOr detta avtals undertecknande har regeringen lämnat förslag
om att stödet ska fOrlängas med tre mAnader, till och med den sista september
2021. Förslaget väntas träda i krafi den 29 juni efter riksdagens godkännande.
Mot denna bakgrund är parterna överens om fOijande.

Arbetsgivarens rätt att med stöd av denna överenskommelse sänka ion och
arbetstid under perioden juli - september 2021 är vilikorad av att regeringens
fOrsiag om fOrlängning genomfOrs. FOr det fall fOrslaget inte genomfOrs, eller
genomfors i fOrändrat skick, upphOr alltsA denna rätt senast den sista juni 2021.

§ 2 Avtalsperiod

Denna prolongering gäller frAn och med 1 juli 2021 till och med 30 september
2021 och galler under fOrutsättning att riksdagen beslutar anta regler som medger
stOd vid korttidsarbete till och med den 30 september 2021.
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§ 3 Andring av lagstiftning eller annan lörfattning

Skulle lagstiftning eller annan fórfattning under avtalsperioden ändras pa sA sãtt
att det vasentligt pàverkar detta avtal är parterna överens om att anpassa avtalet
till sâdana £Orändringar.

§ 4 Lokala överenskommelser

Lokala parter kan med stöd av detta avtal träffa lokala överenskommelser. Genom
lokal överenskommelse kan korttidspermittering tillämpas i enlighet med lagens
bestämmelser om korttidspermittering. Lokala parter som fOre 1 juni 2021 träffat
avtal om korttidspermittering kan fortsätta ha dessa gällande.

§ 5 Avslutning

Förhandlingen fOrklaras avslutad.

Vid protokollet

teras

na Liljedahl
Arbetsgivaralliansen

Marcus Henningsson
AkademikerfOrbunden
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PROTOKOLL

Arende: Overenskommelse om farlangning av giltighet av centralt
kollektivavtal av den 19 mars 2020 rörande korttidsarbete
med statligt stöd ("Korttidsavtalet") m.m.

Parter: Arbetsgivaralliansen
Akademikerförbunden for avtalen:
Skola/Utbildning, Folkhagskola, ldrott, Upplevelse och Kultur,
Ideella och Idéburna organisationer, Trossamfund och
Ekumeniska organisationer, V5rd och Omsorg.

Tid: 2021-02-04

NOrvarande arbetsgivarpart: Maria Liljedahl

Närvarande arbetstagarpart: Roma Uddin, Naturvetarna undertecknar fOr
Akadem ikerförbu nden

Justeringsmän: Roma Uddin

§ 1 Med anledning av den alivarliga situationen som till fOljd av Coronapandemin
uppsttt p den svenska arbetsmarknaden har Arbetsgivaralliansen och
AkademikerfOrbunden ("Parterna") den 19 mars 2020 träffat kollektivavtal om
korttidsarbete med statligt stod (Korttidsavtalet). Den 24 mars traffade parterna en
tilläggsOverenskommelse, avseende kortticlsarbete under arbetstagares
uppsägningstid, genom vilken § 8 i Korttidsavtalet erhOll ny lydelse
(TillaggsOverenskommelsen). Korttidsavtalet och TilläggsOverenskom melsen galler till
den 31 december 2020.

§ 2 Mot bakgrund av ovanstende träffar parterna Overenskommelse om att fOrlänga
Korttidsavtalets giltighetstid till och med den 30 juni 2021, med den justeringen att
per den 1 januari 2021 erhller 4 och 7 § den lydelse som framgár av bilaga 1.

Korttidsavtalet har därmed fran och med den 1 januari 2021 den lydelse som framgâr
av bilaga 1.

Parterna kommer vidare Overens om att fOrlänga lillaggsOverenskommelsens
giltighetstid till och med den 3Ojuni 2021. 8 § i Korttidsavtalet har under
TillaggsOverenskommelsens giltighetstid den lydelse som framgr av
Tillaggsoverenskommelsen,
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§ 3 Korttidsavtalet jämte lillaggsoverenskommelsen reglerar korttidsarbete i enlighet
med lagen om stöd vid korttidsarbete. Med lag om stöd vid korttidsarbete avses äveri
sàdana bestämmelser som är intagna i ikraftträdande- eller övergngsbestämmelser
till aktuell lag eller i särskild lag om tillämpriing av lag om stöd vid korttidsarbete.1

Skulle lagstiftning eller annan forfattning ndras p s sätt att det vasentligt pâverkar
Korttidsavtaletjämte Tillaggsoverenskommelsen är parterna äverens om aft
genomfora anpassningar till sâdana forandringar. Parterna är även äverens om aft
följa det som kommer fram frn forhandlingarria gallande lIP sjuklön mellan Svenskt
Naringsliv och P1K.

§ 4 Förhandlingen avslutades.

Vid protokollet

Maria Liljedahl

Justeras

Roma Uddin

Med särskild lag o,n tillthnpning av lag om sUM vid koriridsarbete avses sAdan tillfalligt gallande lagreglering av
vissa frâgor rorande korttidsarbete som införs i ifrân lag am stdd vid korttidsarbete fristAende lag, tex. pA sätt som
foreslAs i Finansdepartementets promernoria Fi2O2OlO472.
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BIL 1- FORBUNDSAVTAL OM KORTTIDSARBETE MED STATLIGT STUD

§ 1 Detta avtal avser korttidsarbete i enlighet med lagen om stöd vid korttidsarbete.

§ 2 Detta avtal utgör ett s5dant centralt kollektivavtal am korttidsarbete sam avses i lagen om
stöd vid korttidsarbete.

§ 3 Lokala parter kan med stöd av detta avtal träffa lakalt kollektivavtal ("lokal
överenskommelse") am korttidsarbete enligt lagen am stöd vid korttidsarbete, med
verkari fr5n ach med den 16 mars 2020.

§ 4 Genom lokal övereriskammelse om karttidsarbete kan korttidsarbete införas I fyra olika
steg. Under karttidsarbete ska arbetsbefrielse galla med 20, 40, eller 60 pracent av for
arbetstagaren gällande arbetstidsm5tt. For arbetstagare vars arbetstid, enligt
Overenskommelse, inte är reglerad bör bedOmningen gOras i f0rh511ande till
arbetsmngden.

Skulle lagen am stOd vid korttidsarbete ändras s5 att arbetsbefrielsen eller
arbetstidsminskningen kan fastställas med en annan pracentsats av arbetstagarens
gallande arbetstidsm5tt äger lakala parter rätt att träffa överenskommelse om s5dan
minskning p5 sätt sam fOljer av lagen.

LOner ach andra ersättningar sam st5r I direkt relation till utfOrt arbete ska I de fyra
stegen sänkas p5 sätt sam framg5r av lagen am stOd vid korttidsarbete. Lakala parter kan
inte Overenskamma am andra n1v5er an vad som framg5r av lagen.

§ 5 De lakala parterna Overenskommer am vilka arbetstagare sam ska amfattas av
karttidsarbete, under vilken period korttidsarbetet ska p5g5 och hur korttidsarbetet ska
fOrläggas. En bedomning av mOjlighet att g5 ned I arbetsmangd ska alltid gOras. Gruppen
arbetstagare vars arbetstid, enligt Overenskommelse, inte är reglerad ska d5 sàrskilt
beaktas. De lokala parterna har star frihet vid fOrlaggningen men ska beakta att de
pracentsatser for korttidsarbete sam anges i § 4 avan sammantaget uppfylls under den tid
sam det lokala avtalet galler.

Av den lokala Overenskammelsen ska framg5 att ach hur karttidsarbetet snabbt kan
avvecklas ellerfOrändras vid andrade fOrutsOttningar. Om inte annat överenskammits ska
en överenskommelse om karttidsarbete upphOra efter sju (7) dagars Omsesidig
uppsägningstid. Parter kan inte Overenskomma am en längre uppsägningstid an en
m5nad.

Anmarkning
Av den lokala överenskomme/sen skaframgá vilka anstOl/da sam omfattas av
korttidsarbete, med ongivande av personer el/er organisatoriska enheter e/ler

funktion. Korttidsarbetet ska bestämmas till en viss period med angivande av vi/ket
steg av korttidsarbete sam de lokola porterna kommit överens am.
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Som fromgár av § 5 behöver korttidsarbete irite for/aggas p6 samma sattfrân dag till
dag, vecka till vecka el/er monad till mOnad utan kan fritt variera under he/a perioden
sO lange som korttidsarbetet 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 Ickala parterna foriagt korttidsarbetet I de fyra steg som anges I § 4 ska
utbetalning av iOn och andra ersättningar ske som cm korttidsarbetet fordelats jämnt per
relevant ioneperiod.

§ 7 De lokala parterna bOr Overväga cm det är mojligt cch lmpIigt att under den tid scm
kcrttidsarbete pâgâr anordna kompetensinsatser fOr de arbetstagare scm omfattas av
korttidsarbete.

Lokal Overenskommelse bOr beskriva de overvganden scm förevarit I frgan.
Om arbetsgivaren anordnar kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden och viii ha
ersättning frân staten fOr kostnader fOr insatsen ska de närmare forutsättningarna fOr
insatserna regleras I en Ickal Overenskomme!se.

AnmOrkning
Kompetensinsatser Or, enligt i Budgetproposition for 2021 presenteratfOrslag till lag
om andring i lagen am stöd vid korttidsarbete, en insats som syftar till att höja el/er
validera kompetensen has en arbetstagare.

§ 8 En arbetstagare scm sagts upp p grund av arbetsbrist kan inte cmfattas av
kcrttidsarbete. Om en arbetstagare scm omfattats av kcrttidsarbete väijer att saga upp
sig sjäiv under p5g5ende korttidsarbete, ska korttidsarbetet omedeibart upphora
avseende denne2. De regler scm gäller fOr den ordinarie anställningen ska under
uppsägningstiden tiliampas betrOffande arbetsskyidighet, iOn och andra ersättningar.

Anmarkning
For det fall det av lag framgOr att statligt stod kan utgO Oven under uppsOgningstid sO
gal/erfOljande:

For arbetstagare scm Or under uppsOgningstid och omfattas av korttidsarbete, ska I syfte att
fOlja lagstiftarens intentioner med OvergOngsreglerna till lag am korttidsarbete, de regler som
gal/er for den ordinarie anstdllningen ti/lampas betraffande Ion och andra ersOttningar, SOdana
lönesOnkningarsom gal/er enligt § 4 ska alitsO inte ga/la for korttidsarbete under
uppsagningstid. Detta innebOr ott arbetstagaren her rOtt till he/a sin Ion under
uppsagningstiden.

2 Del gdller late i fall dâ skillet Rir den egna uppsilgningen hr alt arbetsgivaren hatch fdrfarande lilr aLl avskeda eller iga app arbetatagitren ph grund an

rsonhiga skhl.

4(5)



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

§ 10 Forhandlingar om lokala överenskommelser om korttidsarbete följer parternas gängse

förha n dlingsordni nga r.

§ 11 Detta avtal galler till ccli med den 30 juni 2021.

Skulle lagstiftning eller annan forfattning ändras p5 s5 sätt aft det vasentligt pSverkar
detta avtal är parterna överens cm att anpassa avtalet till s5dana forandringar.
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FORHANDLINGSPROTOKOLL

Arende: Overenskommel se mellan Arbetsgivaralliansens branschkommitté
Upplevelse och Kultur och AkademikerfcSrbunden rörande
korttidsarbete

Parter: Arbetsgivarall iansens branschkommitté Upplevelse och Kultur
AkademikerfOrbunden

Närvarande:

fOr Arbetsgivaralliansen: Maria Lilj edahi

fOr AkademikerfOrbunden: Terése Wikström

Med anledning av den alivarliga situation som till fOljd av coronapandemin
uppstâtt pa den svenska arbetsmarknaden bar Arbetsgivaralliansens
branscbkommitté Upplevelse och Kultur och AkademikerfOrbunden träffat
överenskommelse om sâ kallat korttidsarbete.

§ 1 Arbetsgivaralliansens branschkommitté Upplevelse och Kultur och
AkademikerfOrbunden är överens om ett nyU avtal om korttidsarbete
med den lydelse som fOijer av bilaga 1.

Avtalet blir gallande pa avtalsomrâdet genom antagande. Ett
antagande fr inte innehâlla materiella avvikelser fran
överenskommelsen avseende annat an 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, galler även de till
och med den 31 december 2020.

Parterna är överens om att fOr de fall situationen med
coronapandemin fOranleder det sâ ska parterna träffa
överenskommelse om fOrlangd tillampning av detta avtal i god tid
fOre den 31 december 2020.

Skulle lagstiftning eller annan fOrfattning ändras pa sâ sätt att det
vasentligt pàverkar detta avtal är parterna överens om att anpassa
avtalet till sâdana fOrandringar.



§ 3 Parterna ska under detta avtals giltighet bedriva arbete rörande de
avtalade £c5rsakringssystemen 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
Närings!iv och PTK om indring i ITPavtalets s.k.
lonekapningsregler i samband med korttidsarbete med statligt stöd.

Vid protokollet
Stockholm den 25 mars 2020

Maria Liljedahl
Arbetsgivaralliansen

Terése Wikström
Akadem ikerffirbunden


