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Arende
Overenskommelse om fdr1ängning av giltighet av centralt kollektivavtal
rörande korttidsarbete med statligt stöd ("Korttidsavtalet") m.m.

Mellan Arbetsgivaralliansen och Fastighetsanstalidas fOrbund

Tid
2020-12-18

Parter
Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott och Ideella och Idéburna
organisationer

Fastighetsanstaildas fOrbund

Protokollet justeras av
Johñatan Kibebe
Joakim Oscarsson

Nrvarande

For Arbetsgivaralliansen
Branschkommitté Idrott
och Ideella och Idéburna
organisationer:

For Fastighetsanstalldas
lc5rbund:

Johnatan Kibebe

Joakim Oscarsson

§ 1 Med anledning av den alivarliga situationen som till fOljd av
Coronapandemin uppsttt pa den svenska arbetsmarknaden har
Arbetsgivaralliansen och Fastighetsanställdas förbund ("Parterna") träffat
kollektivavtal om korttidsarbete med statligt stOd (Korttidsavtalet).
Korttidsavtalet galler till den 31 december 2020.

§ 2 Mot bakgrund av ovanstâende träffar parterna äverenskommelse om att
forlanga Korttidsavtalets giltighetstid till och med den 30 juni 2021, med
den justeringen att per den 1 januari 2021 erhâller 4 och 7 § den lydelse
som framgâr av bilaga 1. Korttidsavtalet har därmed fran och med den 1
januari 2021 den lydelse scm framgar av bilaga 1.

§ 3 Korttidsavtalet reglerar korttidsarbete i enlighet med lagen om stOd vid
korttidsarbete. Med lag cm stöd vid korttidsarbete avses även sâdana
bestämmelser scm är intagna i ikrafttradande- eller -
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overgngsbestammelser till aktuell lag eVer i särskild lag om tillämpning av
lag om städ vid korttidsarbete.1

Skulle lagstiftning eller annan forfattning ändras p s sätt att det väsentligt
pverkar Korttidsavtalet jämte Tilläggsöverenskommelsen är parterna

överens om att genomfara anpassningar till sdana forandringar.

§ 4 Förhandlingen avslutades.

Vid protokollet Juste

Joh atan Kibebe Joaki
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BILAGA 1- FORBUNDSAVTAL OM KORTTIDSARBETE MED STATLIGT
STOD

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

§ 2 Detta avtal utgor ett sâdant centralt kollektivavtal om korttidsarbete som
avses i lagen om stöd vid korttidsarbete.

§ 3 Lokala parter kan med stöd av della avtal träffa lokalt kollektivavtal
("lokal overenskommelse") om korttidsarbete enhigt lagen om stöd vid
korttidsarbete, med verkan frAn och med den 16 mars 2020.

§ 4 Genom lokal överenskommelse om korttidsarbete kan korttidsarbete
infiSras i tre olika steg. Under korttidsarbete ska arbetsbefrielse gt11a med
20, 40 eller 60 procent av fOr arbetstagaren gallande arbetstidsmAtt. For
arbetstagare vars arbetstid, enligt Overenskommelse, inte är reglerad bOr
bedomningen gOras i fOrhAllande till arbetsmangden.

Skulle lagen om stOd vid korttidsarbete andras sA all arbetsbefrielsen eller
arbetstidsminskningen kan fastställas med en annan procentsats av
arbetstagarens gallande arbetstidsmAtt äger lokala parter rätt all trAffa
overenskommelse om sAdan minskning pA sätt som fdijer av lagen.

LOner och andra ersättningar som sthr i direkt relation till utftSrt arbete ska
i de tre stegen sänkas pA sätt som framgr av lagen om stOd vid
korttidsarbete. Lokala parter kan inte överenskomma om andra nivAer an
vad som framgAr av lagen.

Anmarkning
Parterna noterar att enligt regeringens meddelande i november 2020
ska arbetstagarnas ion under perioden den ijanuari -31 mars 2021
minskas med 4 procent, 6procent respektive 7,5 procent vid de tre
olika stegen av arbetstidsminskning och under perioden den 1 april-
30jun1 2021 minskas med 8procent, 12 procent respektive 15
procent.

§ 5 De lokala parterna overenskommer om vilka arbetstagare som ska
omfattas av korttidsarbete, under vilken period korttidsarbetet ska pAgA
och hur korttidsarbetet ska fc5rlaggas. En bedonming av mojlighet all gA
ned i arbetsmangd ska alitid gOras. Gruppen arbetstagare vars arbetstid,
enligt Overenskommelse, inte är reglerad ska dA särskilt beaktas. De lokala
parterna har stor frihet vid fcsrlaggningen men ska beakta all de
procentsatser fOr korttidsarbete som anges i § 4 ovan sammantaget
uppfylls under den tid som det lokala avtalet galler.
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Av den lokala överenskommelsen ska framgâ aft och hur korttidsarbetet
snabbt kan avvecklas eller fdrändras vid ändrade forutsattningar. Om inte
aImat Overenskommits ska en överenskommelse om korttidsarbete upphora
efter sju (7) dagars omsesidig uppsagningstid. Parter kan inte
överenskomma om en langre uppsagningstid an en mânad.

Anmarkning
Av den lokala Overenskommelsen skaframgá vilka anställda som
omfattas av korttidsarbete, med angivande av personer eller
organisatoriska enheter ellerfunktion. Korttidsarbetet ska bestämmas
till en viss period med angivande av vilket steg av korttidsarbete som
de lokalaparterna kommit Overens om.
Somframgâr av § 5 behOver korttidsarbete inteforlaggaspâ samma
sattfrán dag till dag, vecka till vecka eller mánad till mânad utan kan
fritt variera under hela perioden sá lange som korttidsarbetet sett Over
hela periodenfor den lokala Overenskommelsen summerar till
procentsatsen i det stegfor korttidsarbete som parterna kommit
Overens om.

§ 6 Oavsett hur de lokala parterna fc5rlagt korttidsarbetet i de tre Steg som
anges i § 4 ska utbetaining av ion och andra ersättningar ske som om
korttidsarbetet ftsrdelats jämnt per relevant lOneperiod.

§ 7 De lokala parterna bOr Overvaga om det är mOjligt och lämpligt aft under
den tid som korttidsarbete pâgtr anordna kompetensinsatser fOr de
arbetstagare som omfattas av korttidsarbete.

Lokal overenskommelse bor beskriva de overvaganden som fOrevarit i
frâgan.
Om arbetsgivaren anordnar kompetensinsatser under den arbetsbefriade
tiden och viii ha ersattning frn staten fOr kostnader fOr insatSen ska de
närmare fOrutsattningama fOr insatserna regleras i en lokal
Overenskommelse.

Anmarkning
Kompetensinsatser är, enligt i Budgetpropositionfor 2021 presenterat
forslag till lag om andring I lagen om stOd vid korttidsarbete, en
insats som syftar till att hOja eller validera kompetensen hos en
arbetstagare.

§ 8 En arbetstagare som sagts upp pa grund av arbetsbrist kan inte omfattas av
korftidsarbete. Om en arbetstagare som omfattats av korttidsarbete väijer
aft saga upp sig själv under pâgâende korttidsarbete, ska korttidsarbetet
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omedelbart upphora avseende denne2. De regler som galler mr den
ordinarie anstailningen ska under uppsagningstiden tillampas beträffande
arbetsskyldighet, ion och andra ersttningar.

Anmarkning
For detfall det av lagframgâr att statligt stOd kan utgá Oven under
uppsagningstid ankommer detpáfOrbundsparterna att ifOrbundsavtal
avgOra om detta ska ske pâforbundsomrâdet och att i sâfall i
forbundsavtalet utforma de regler som ar nOdvandigafor sádan
tillampning.

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

§ 10 Forhandlingar om lokala overenskommelser om korttidsarbete fOljer
parternas gängse forhandlingsordningar.

§ 11 Detta avtal galier till och med den 30 juni 2021.

Skulle lagstiftning elier annan fdrfattning ändras pa sá sätt att det
vasentligt pâverkar detta avtai är parterna Overens om aft anpassa avtalet
till sâdana forndringar.

2 Det galler inte I fall dá skalet for den egna uppsagningen at aft arbetsgivaren inlett fOrfarande for aft avskeda eller saga upp

arbetstagaren pa grund av personhiga skal.


