
Overenskommelse

Parterna Várdffirbundet och Arbetsgivaralliansen reviderar den överenskommelse som
träffades den 20 mars 2020 med anledning av andringar i regelverket om korttidsarbete
enligt Bilaga 1.

Avtalet avser verksamheter och anställda som omfattas av Vârd och omsorg

Om frága uppstâr lokalt om huruvida lagstiftningen galler for ett visst foretag, verksamhet,
forening eller arbetstagare ska frâgan hänskjutas till centrala parter fOr skyndsam hantering.

Parterna är Overens om att anpassa avtalet om reglering av ITP sjuklOn mellan Svenskt
Naringsliv och PTK ändras pa sá sätt att det pâverkar detta avtal.

Stockholm den 23 december 2020

Parter

Fredrik Nilsson
VárdfOrbundet



Bilaga 1
Avtal om korttidsarbete med statligt stöd

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

§ 2 Detta avtal utgor ett sádant 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
överenskommelse") om korttidsarbete enhigt lagen om stöd vid korttidsarbete.

§ 4 Genom lokal överenskommelse om korttidsarbete kan korttidsarbete införas med de
procentsatser som galler, vid var tid gallande, enligt lagen om korttidsarbete.

Loner och andra ersättningar som star i direkt relation till utfOrt arbete ska i de steg

sänkas med den procentsats som korttidsarbetet omfattar. Lokala parter kan inte
Overenskomma om andra procentsatser an vad som framgàr av lagen.

§ 5 De lokala parterna Overenskommer om vilka arbetstagare som ska omfattas av
korttidsarbete, under vilken period korttidsarbete ska pâgà och hur korttidsarbetet ska
forlaggas.

Av den lokala Overenskommelsen ska framgà att och hur korttidsarbetet snabbt kan
avvecklas eller fOrändras vid ändrade fOrutsattningar. En lokal Overenskommelse om
korttidsarbete upphOr efter sju (7) dagars omsesidig uppsagningstid.

§ 6 Oavsett hur de lokala parterna fdrlagt korttidsarbetet med de procentsatser fOr
korttidsarbete som galler ska utbetalning av iOn och andra ersattningar ske som om
korttidsarbetet ffirdelats jamnt per relevant lOneperiod.

§ 7 Semester och semesterintjänande ska inte pàverkas av perioder av korttidsarbete.

§ 8 En arbetstagare som är under uppsagningstid kan omfattas av korttidsarbete.
Arbetsgivaren är da skyldig aft utge iOn eniigt 12 § lagen om anstallningsskydd även om
arbetsgivaren erhàller stOd under korttidsarbetet.

§ 9 FOrhandlingar om lokala Overenskommelser om korttidsarbete £dljer parternas gängse

£drhandlingsordningar.

§ 10 Skulle lagstiftning elier annan fOrfattning ändras pa sà sätt att det vasentligt pâverkar
detta avtal är parterna Overens om aft anpassa avtalet till sádana firandringar.

§ 11 Detta avtal galler till och med den 30 juni 2021 om det inte sags upp i fdrtid med en
Omsesidig uppsagningstid om tre mânader.


