
PROTOKOLL

Arende: Overenskommelse om fiirlangning 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 fOr handboll
- Utskott fOr fotboll
- Utskott fOr hockey
¯ Ideella och Iddburna organisationer
¯ Upplevelse och kultur

Unionen

Tid: 2020-12-22

Närvarande arbetsgivarpart: Johnatan Kibebe

Närvarande arbetstagarpart: Nicola Lewis

§ 1 Med anledning av den allvarliga 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
(Korttidsavtalet). Den 14 april träffade parterna tillaggsoverenskommelse, avseende
korttidsarbete under arbetstagares uppsagningstid, genom vilken § 8 i Korttidsavtalen
erhöll ny lydelse (Tillaggsoverenskommelsen). Korttidsavtalen och
Tillaggsoverenskommelserna galler till den 31 december 2020.
Tillaggsoverenskommelsen tecknad den 14 april galler inte mom
kollektivavtalsomrâdena Fotbollsspelare, Handboll Elit, Ishockeyspelare i SIlL samt
Hockeyallsvenskan. Den 29 april träffade parterna ett avtal om
tillaggsoverenskommelse, avseende arbetsbefrielse om 80 %, avtalet upphorde den 31
juli 2020.

§ 2 Mot bakgrund av ovanstáende träffar parterna överenskommelse om att, fOr samtliga
mellanvarande avtal, fOrlanga Korttidsavtalens giltighetstid till och med den 30 juni
2021, med den justeringen all per den 1 januari 2021 erhàller § 4 och 7 den lydelse
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som framgâr av bilaga 1. Korttidsavtalet far därmed fran och med den 1 januari 2021 i
§ 4 och 7 den lydelse som framgâr av bilaga 1.

Parterna kommer vidare överens om aft fcSrlanga de tidigare träffade

Tillaggsoverenskommelsernas giltighetstid till och med den 30 juni 2021. § 8 i
Korttidsavtalet liar under Tillaggsoverenskommelsens giltighetstid den lydelse som
framgâr av Tillaggsoverenskommelsen.

§ 3 Korttidsavtalet jämte Tillaggsoverenskommelsen reglerar korttidsarbete i enlighet med
lagen om stöd vid korttidsarbete. Med lag om stöd vid korttidsarbete avses även
sâdana bestammelser som är intagna i ikraftträdande- eller overgângsbestammelser till
aktuell lag èller i särskild lag om tillampning av lag om stöd vid korttidsarbete.'

Skulle lagstiftning eller annan fiirfattning ändras pa sá sätt aft det vasentligt pâverkar
Korttidsavtalet jamte Tillaggsoverenskommelsen är parterna överens om aft
genomfcSra anpassningar till sâdana fcSrandringar.

§ 4 Pa firetag dar rorliga lönedelar tillampas bör de lokala parterna komma överens om
hur dessa ska regleras i fOrhâllande till de ersattningsnivâer som galler fOr
korttidsarbete.

§ 5 Parterna konstaterar vidare aft PTK den 30 november 2020 pâkallat firhandling med
Svenskt Naringsliv rörande ITP Sjukpension i samband med korttidsarbete och
därmed sammanhangande frâgor och aft det finns anledning fOr parterna aft bevaka
utvecklingen i dessa forhandlingar, eftersom det finns ett intresse fOr bâda parterna aft
frâgorna hanteras pa eft tillfredsställande säft.

§ 6 I samband med tecknade av kollektivavtal med statligt stöd den 24 mars 2020 skrev
parterna in i protokollet aft bedriva arbete rörande de avtalade ftrsakringssystem
(däribland även SEB-losningen) i syfte aft anpassa dessa till defta avtal samt
eventuella korttidsavtal som kan träffas mellan parterna bortom den 31 december
2020. Defta arbete fortsäfter fr.o.m. den I januari 2021.

§ 7 Forhandlingen avslutades.

Vid protokollet

kthnatan Kibebe

1 Med sarskild lag om tillampning av lag om stöd vid korttidsarbete avses sâdan ti11fl1igt gallande lagreglering av
vissa frágor rörande korttidsarbete som infors I ifrân lag om stod vid korttidsarbete fristâende lag, t.ex. pa sitt som
föreslãs i Finansdepartementets promemoria Fi2O2O/0472.
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BILAGA 1- AVTAL OM KORTTIDSARBETE MED STATLIGT STOD
INOM KOLLEKTIVAVTALSOMRADENA;

- Tjänstemän mom Idrott, Ideella och Idéburna organisationer,
Upplevelse och Kultur samt for lagidrottsavtalen mom idrotten:
Hockey, Handboll, Fotboll.

§ 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 detta avtal träffa lokalt kollektivavtal ("lokal
overenskommelse") om korttidsarbete enligt lagen om stod vid korttidsarbete, med verkan
fran och med den 16 mars 2020.

§ 4 Genom lokal överenskommelse om korttidsarbete kan korttidsarbete införas i tre olika steg.
Under korttidsarbete ska arbetsbefrielse galla med 20, 40 eller 60 procent av 1Or
arbetstagaren gallande arbetstidsmâtt. For arbetstagare vars arbetstid, enligt
Overenskommelse, inte är reglerad bOr bedomningen gOras i firhâllande till arbetsmangden.

Skulle lagen om stöd vid korttidsarbete andras sâ aft arbetsbefrielsen eller
arbetstidsminskningen kan faststallas med en annan procentsats av arbetstagarens gallande
arbetstidsmâtt äger lokala parter raft aft träffa överenskommelse om sâdan minskning pa
sätt som fOljer av lagen.

LOner och andra ersaftningar som star i direkt relation till utfiirt arbete ska i de tre stegen
sankas pa sätt som framgâr av lagen om stod vid korttidsarbete. Lokala parter kan inte
overenskomma om andra nivâer an vad som framgár av lagen.

Anmarkning
Parterna noterar att enligt regeringens meddelande i november 2020 ska
arbetstagarnas ion under perioden den 1 januari -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- 30juni 2021 minskas med 8
procent, 12 procent respektive 15 procent.

§ 5 De lokala parterna Overenskommer om vilka arbetstagare som ska omfattas av
korttidsarbete, under vilken period korttidsarbetet ska pâgâ och hur korttidsarbetet ska
ftsrlaggas. En bedomning av mojlighet aft gá ned i arbetsmangd ska alltid gOras. Gruppen
arbetstagare vars arbetstid, enligt Overenskommelse, inte är reglerad ska dá särskilt beaktas.
De lokala parterna har stor frihet vid ftrlaggningen men ska beakta aft de procentsatser fOr
korttidsarbete som anges i § 4 ovan sammantaget uppfylls under den tid som det lokala
avtalet galler.

Av den lokala Overenskommelsen ska framga aft och hur korttidsarbetet snabbt kan
avvecklas eller fOrändras vid ändrade fSrutsattningar. Om inte annat Overenskommits ska

3(5)



en överenskommeise om korttidsarbete upphora efter sju (7) dagars omsesidig
uppsagningstid. Parter kan inte överenskomma om en iangre uppsagningstid an en mânad.

Anmarkning
Av den lokala överenskommelsen skaframgâ vilka anställda som omfattas av
korttidsarbete, med angivande av personer eller organisatoriska enheter eller
funktion. Korttidsarbetet ska bestämmas till en viss period med angivande av vilket
steg av korttidsarbete som de lokalaparterna kommit överens om.
Somframgâr av § 5 behOver korttidsarbete inteforlaggas pa samma sattfrân dag till
dag, vecka till vecka eller mânad till mánad utan kanfritt variera under helaperioden
sâ lange som korttidsarbetet sett Over helaperiodenfor 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
utbetaining av ion och andra ersattningar ske som om korttidsarbetet fOrdeiats jamnt per
relevant loneperiod.

§ 7 De lokala parterna bOr Overväga om det ar mojiigt och iampiigt aft under den tid som
korttidsarbete pâgâr anordna kompetensinsatser fOr de arbetstagare som omfattas av
korttidsarbete.

Om arbetsgivaren anordnar kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden och viii ha
ersattning fran staten ft5r kostnader fOr insatsen ska de närmare fOrutsattningarna for
insatserna regleras i en lokal Overenskommelse.

Anmarkning
Kompetensinsatser är, enligt I Budgetpropositionfor 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 väljer aft saga upp sig själv under
pâgáende korttidsarbete, ska korttidsarbetet omedeibart upphora avseende denne2. De
regler som gaiier fOr den ordinarie anstallningen ska under uppsagningstiden tiiiampas
beträffande arbetsskyidighet, lOn och andra ersattningar.

Anmarkning
FOr detfall det av lagframgár att statligt stOd kan utgâ även under uppsagningstid
ankommer detpâfOrbundsparterna att iforbundsavtal avgOra om detta ska skepâ
forbundsomrâdet och att i sâfall ifOrbundsavtalet utforma de regler som Or
nodvandigafor sac/an tillampning.

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

§ 10 FOrhandiingar om lokaia Overenskommelser om korttidsarbete fOijer parternas gängse
fdrhandlingsordningar.

2 Det galler inte i fall dâ skälet fOr den egna uppsagningen är at! arbetsgivaren inlet! fOrfarande fOr aft avskeda eller saga upp arbetstagaren pa grund av

personhiga skgl.
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§ 11 Detta avtal galler till och med den 30 juni 2021.

Skulle lagstiftning eller annan fdrfattning ändras pa sà satt aft det vasentligt pâverkar detta
avtal är parterna överens om aft anpassa avtalet till sAdana forandringar.


