
PROTOKOLL

Arende: Overenskommelse om fdrlangning av giltighet av centrala
kollektivavtal av den 19 och 24 mars 2020 rörande
korttidsarbete med statligt stöd ("Korttidsavtalet") m.m.

Parter: Arbetsgivaralliansen branschkommittéer:
¯ Idrott inklusive dess utskott:
- Utskott fbr handboll
- Utskott fOr fotboll
- Utskott fOr hockey
¯ Ideella och Idéburna organisationer
¯ Upplevelse och kultur

Unionen

Tid: 2021-06-15

Närvarande arbetsgivarpart: Johnatan Kibebe

Närvarande arbetstagarpart: Lukas Ringqvist

§ I Med anledning av den ailvarliga situationen som till foljd av Coronapandemin
uppstâtt pa den svenska arbetsmarknaden har Arbetsgivaralliansen och Unionen
("Parterna") den 19 och 24 mars 2020 träffat kollektivavtal om korttidsarbete
med statligt stöd (Förbundsavtalet om korttidsarbete). Den 14 april träffade

parterna tillaggsoverenskommelse, avseende korttidsarbete under arbetstagares
uppsagningstid, genom vilken § 8 i Förbundsavtalet erhöll fly lydelse
(Tillaggsoverenskommeisen).

Tillaggsoverenskommelsen tecknad den 14 april galler inte mom
kollektivavtalsomrâdena Fotbollsspelare, Handboll Elit, Ishockeyspelare i SHL
samt Hockeyallsvenskan.

Förbundsavtalet om korttidsarbete samt tillaggsoverenskommelsen gaiter inte fOr
Ishockeyspelare i svenska damhockeyligan (SDHL).

Korttidsavtalets och Tillaggsoverenskommelsens giltighetstid tidsbegransades
ursprungligen till den 31 december 2020. Genom överenskommelse den 22
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december 2020 fOrlangdes Förbundsavtalets och tillaggsoverenskommelsen
giltighetstid t.o.m. den 30 juni 2021, varvid även överkoms all Förbundsavtalet
per den 1 januari 2021 erhöll delvis fly lydelse.

§ 2 Parterna noterar aft regeringen genom departementspromemoria Fi202 1/01904
foreslagit en firlangning av det flu gallande, tiliffihliga, reglerna om korttidsarbete
(s.k. "korttidspermittering) till och med den 30 september 2021. Den särskilda
situation som tillfálligt gallande lagreglering skapar samt behovet av aft
säkerställa alt de fOrutsaftningar som ska ràda efter den 30 juni 2021 är klara med
god marginal till detta datum motiverar en ft5rlangning av Förbundsavtalets och
tillaggsoverenskommelsens giltighetstid.

§ 3 Mot bakgrund av ovanstâende träffar parterna överenskommelse om aft ffirlänga
giltighetstiden av Förbundsavtalet, i lydelse av den 1 januari 2021, t.o.m. den 30
september 2021.

Parterna är vidare överens om aft fOrlanga Tilläggsoverenskommelsens
giltighetstid t.o.m. den 30 september 2021. § 8 i Förbundsavtalet bar under
Tillaggsoverenskommelsens giltighetstid den lydelse som framgâr av
tillaggsoverenskommelsen.

Skulle lagstiftning eller annan fc5rfattning ändras pa sâ sätt aft det vasentligt
pâverkar Förbundsavtalet jämte Tillaggsoverenskommelsen är parterna överens
om aft genomfOra anpassningar till sàdana flrandringar.

§ 4 Forliandlingen avslutades.
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