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§ 1 Med anledning av den alivarliga situatianen som till följd av Coronapandemin uppst5tt p5
den svenska arbetsmarknaden har Arbetsgivaralliansen och Ledarna ("Parterna") träffat
kallektivavtal om korttidsarbete med statligt stöd (Karttidsavtalet) den 19 mars 2020.
Korttidsavtalet galler till den 31 december 2020.

§ 2 Mot bakgrund av ovanst5ende träffar parterna överenskommelse am att forlanga
Korttidsavtalets giltighetstid till och med den 30 juni 2021, med den justeringen att per den
1 januari 2021 erh511er 4 och 7 § den lydelse som framg5r av bilaga 1. Korttidsavtalet har
därmed frSn och med den 1 januari 2021 den lydelse som framgSr av bilaga 1.

§ 3 Korttidsavtalet reglerar korttidsarbete I enlighet med lagen am stöd vid korttidsarbete.
Med lag am stOd vid karttidsarbete avses även sSdana bestämmelser sam är intagna I
ikraftträdande- eller overg5ngsbestammelser till aktuell lag eller I särskild lag am
tillampning av lag am stöd vid karttidsarbete.'

Skulle lagstiftning eller annan författning ändras p5 sS sätt att det vsentligt pSverkar
Korttidsavtalet jämte Tillaggsöverenskommelsen är parterna överens am att genamfOra
anpassningar till s5dana forandringar.
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§ 4 Förhandlingen avslutades.

Vid protokollet

Joh atan Kibebe



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
stod vid korttidsarbete.

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

§ 4 Genom lokal overenskommelse om korttidsarbete kan korttidsarbete inforas i tre olika
steg. Under korttidsarbete ska arbetsbefrielse galla med 20, 40 eller 60 procent av fOr
arbetstagaren gallande arbetstidsmâtt. For arbetstagare vars arbetstid, enligt
överenskommelse, inte är reglerad bör bedomningen gOras i fcSrhâllande till
arbetsmangden.

Skulle lagen om stOd vid korttidsarbete ändras sâ att arbetsbefrielsen eller
arbetstidsminskningen kan fastställas med en annan procentsats av arbetstagarens
gallande arbetstidsmátt äger lokala parter rätt aft träffa Overenskommelse om sádan
minskning pa sätt som foljer av lagen.

LOner och andra ersattningar som star i direkt relation till utfOrt arbete ska i de tre stegen
sänkas pa sätt som framgAr av lagen om stOd vid korttidsarbete. Lokala parter kan inte
overenskomma om andra nivâer an vad som framgâr av lagen.

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

§ 5 Dc lokala parterna överenskommer om vilka arbetstagare som ska omfattas av
korttidsarbete, under vilken period korttidsarbetet ska pàgá och hur korttidsarbetet ska
fOrlaggas. En bedomning av mOjlighet att gá ned i arbetsmangd ska alltid gOras. Gruppen
arbetstagare vars arbetstid, enligt överenskommelse, inte är reglerad ska dâ särskilt
beaktas. De lokala parterna har stor frihet vid fOrlaggningen men ska beakta att de
procentsatser fOr korttidsarbete som anges i § 4 ovan sammantaget uppfills under den tid
som det lokala avtalet galler.

Av den lokala Overenskommelsen ska framgá att och hur korttidsarbetet snabbt kan
avvecklas eller fOrändras vid ändrade fdrutsattningar. Om inte annat Overenskommits ska
en Overenskommelse om korttidsarbete upphOra efter sju (7) dagars Omsesidig
uppsagningstid. Parter kan inte Overenskomma om en langre uppsagningstid an en
manad.

Anmarkning
Av den lokala overenskommelsen skaframgá vilka anställda som omfattas av
korttidsarbete, med angivande av personer el/er organisatoriska enheter el/er



funktion. Korttidsarbetet ska bestOmmas till en viss period med angivande av vilket
steg av korttidsarbete som de lokalaparterna kommit Overens om.
Somframgár av § 5 behOver korttidsarbete inteforlaggaspâ samma sattfrân dag till
dag, vecka till vecka eller mânad till mânad utan kanfritt variera under hela
perioden sá lange som korttidsarbetet sett Over hela periodenfor den lokala
Overenskommelsen summerar tillprocentsatsen i det stegfor korttidsarbete som
parterna kommit Overens om.

§ 6 Oavsett hur de lokala parterna forlagt korttidsarbetet i de tre steg som anges i § 4 ska
utbetalning av ion och andra ersattningar ske som om korttidsarbetet £Ordelats jämnt per
relevant lOneperiod.

§ 7 De lokala parterna bOr Overväga om det är mOjiigt och lampligt aft under den tid som
korttidsarbete págâr anordna kompetensinsatser fOr de arbetstagare som omfattas av
korttidsarbete.

Lokal overenskommelse bOr beskriva de overvaganden som forevarit i frágan.
Om arbetsgivaren anordnar kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden och viii ha
ersattning fran staten fOr kostnader fOr insatsen ska de närmare fOrutsattningarna fOr
insatserna regleras i en lokal Overenskommelse.

Anmarkning
Kompetensinsatser Or, enligt I Budgetproposition for 2021 presenteratfOrslag 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 korttidsarbete.
Om en arbetstagare som omfattats av korttidsarbete välj er aft saga upp sig sj älv under
pâgâende korttidsarbete, ska korttidsarbetet omedelbart upphöra avseende denne2. Dc
regler som galier fOr den ordinarie anstailningen ska under uppsagningstiden tiliampas
beträffande arbetsskyidighet, ion och andra ersattningar.

Anmarkning
FOr detfall det av lagframgâr att statligt stOd kan utgá Oven under uppsagningstid
ankommer detpâfOrbundsparterna att ifOrbundsavtal avgOra om detta ska skepâ
forbundsomrádet och att I sáfall ifOrbundsavtalet utforma de regler som Or
nOdvandigafor sádan tillampning.

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

§ 10 FOrhandlingar om lokala Overenskommeiser om korttidsarbete fOijer parternas gängse
fOrhandlingsordningar.

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

Skulie iagstiftning eiier annan fOrfattning ändras pa sá sätt att det vasentligt páverkar
detta avtal är parterna Overens om att anpassa avtaiet till sádana fOrandringar.

2 Det gaiter inte i fall dá skalet for den egna uppsagningen är ati arbetsgivaren inlett fOrfarande for aft avskeda eller saga upp arbefstagaren pa grund av personhiga

skal.


