
Förbundsavtal om korttidspermittering mellan

Arbetsgivaralliansen och Kommunal

(i enlighet med lag om statligt stöd vid korttidsarbete)
§1

Detta avtal avser korttidspermittering I enlighet med ikraftträdande- och
overg5ngsbestammelserna till lagen (2020:000) om andring I lagen (2013:948) om
stöd vid korttidsarbete (nedan "lagens bestämmelser om korttidspermittering").

Avtalet avser verksamheter och anställda som omfattas av Arbetsgivaralliansens avtal
Skola/Utbildning, Folkhogskola, Lisebergsavtalet, Trossamfund och Ekumeniska
organisationer, VSrd och Omsorg, TRIA och Idrott (ridskolor och golfklubbar).

§2

Detta avtal trader kraft den 1 juli 2021 och galler fram till och med den 30
september 2021.

§3

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

Det noteras att foretag som huvudsakligen är finansierade av allmänna medel och där
det enligt en offentligrattslig reglering ankommer p5 det allmänna att tillhandah5lla
verksamheten, inte omfattas lagen om statligt stöd vid korttidsarbete. Det ankommer
p5 respektive arbetsgivare att kontrollera att forutsattningarna enligt lagen är
uppfyl Ida.

§4

Genom lokal överenskommelse kan korttidspermittering tillämpas I enlighet med
lagens bestammelser om korttidspermittering och de olika steg for arbetsbefrielse
och motsvarande Ionesankning som dan anges. For arbetstagare vars arbetstid, enligt
överenskommelse, inte Sr reglerad bOr bedOmningen goras I fOrh5llande till
arbetsmSngden.

Lokala parter kan inte Overenskomma om andra niv5er Sn de som anges fOr
kottidspermittering I lagen om stOd vid korttidsarbete.



§5

Lokal överenskommelse ska reglera vilka arbetstagare som omfattas av
korttidspermittering, under vilken tidsperiod korttidspermittering ska pg och med
vilken procentsats som arbetstiden for respektive arbetstagare ska minskas med
beaktande av de tidsgranser som finns i lagen om stOd vid korttidsarbete. Arbetstiden
forläggs I enlighet med tillampligt kollektivavtals reglering eller enligt lokalt
arbetstidsavtal. Den lokala överenskommelsen ska ocks ange vilket eller vilka steg av
korttidspermittering som parterna är Overens om. Vid forlaggningen beaktas att de
procentsatser som anges I lagen om statligt stöd vid korttidsarbete uppfylls under
den tid som det lokala avtalet gaiter.

Av den lokala Overenskommelsen ska ocksa framg5 att och hur korttidspermittering
kan avvecklas eller fOrändras vid ändrade forutsattningar. Den lokala
Overenskommelsen om korttidspermittering är uppsagningsbar med 7 dagars
omsesidig uppsagningstid.

§6

Utbetalning av Ion och andra ersättningar ska fOrdelas jämnt per relevant löneperiod
oavsett fOrläggningen av korttidspermittering i de olika steg som anges i lagens

bestämmelser om korttidspermittering.

§7

Statligt stOd I enlighet med lagen om stOd vid korttidsarbete lämnas inte under
arbetstagares uppsägningstid.

Forhandlingar om korttidspermittering fOljer parternas gängse fOrhandlingsordningar
per avtaIsomrde.

Skulle lagstiftning eller annan fOrfattning ändras p8 s8 sätt att det väsentligt p8verkar
det a avtal är parterna Overens om att anpassa avtalet till sàdana forandringar.

S ocholm 1 j ni 2021

Christer Joha ss

Arbetsgivaralliansen


