
FORHANDLINGSPROTOKOLL

Arende: Overenskommelse mellan Arbetsgivaralliansens branschkommitté
Jdrott och Unionen rörande korttidsarbete for handbollsspelare

Parter: Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott - Utskottet f& handboll
Unionen

fOr Arbetsgivaralliansen: Johnatan Kibebe

for Unionen: Lukas Ringqvist

Med anledning av den ailvarliga situation som till fOljd av coronapandemin
uppstàtt pa den svenska arbetsmarknaden har Arbetsgivaralliansens
branschkommitté Idrott - utskottet for handboll och Unionen träffat
överenskommelse om sà kallat korttidsarbete for handbollsspelare.

§ 1 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott - Utskottet fOr
handboll och Unionen är överens om ett nyu avtal om korttidsarbete
for kollektivavtalsomrâde handbollsspelare mom svensk elithandboll
med den lydelse som fOijer av bilaga 1.

Avtalet blir gallande pa avtalsomrádet genom antagande. Ett
antagande ffir inte innehálla materiella avvikelser fran
överenskommelsen avseende annat an vad som överenskommelsen
medger eller i enlighet vad partema i denna överenskommelse i
särskilda fall medger.

§ 2 Denna överenskommelse galler till den 31 december 2020. De avtal
som med stöd av denna överenskommelse antas, galler även de till
och med den 31 december 2020.

Parterna är överens om att fOr de fall situationen med
coronapandemin fOranleder det sá ska parterna traffa
överenskommelse om fOrlangd tillampning av detta avtal i god tid
fOre den 31 december 2020.
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Skulle lagstiftning eller annan ftrfattning ändras pa sà sätt att det
vasentligt pàverkar detta avtal är parterna överens om att anpassa
avtalet till sádana ffirandringar.

§ 3 Parterna ska under detta avtals giltighet bedriva arbete rörande de
avtalade ffirsakringssystemen (dan även SEB-losningen) i syfte att
anpassa dessa till detta avtal samt eventuella korttidsavtal som kan
träffas mellan parterna bortom den 31 december 2020.

Partema konstaterar att överenskommelse träffats mellan Svenskt
Naningsliv och PTK om andning i ITP-avtalets s.k.
lonekapningsregler i samband med korttidsarbete med statligt stöd.

Vid protokollet
Stockholm den 24 mars 2020

Johnatan Kibebe Lukas Ringqvist
Arbetsgivaralliansen Unionen



Bilaga 1

Förbundsavtal om korttidsarbete med statligt stöd

§ 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 traffa lokalt kollektivavtal ("lokal overenskommelse")
om korttidsarbete enligt lagen om stöd vid korttidsarbete, med verkan fran och med 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 fir arbetstagaren
gallande arbetstidsmâtt. For arbetstagare vars arbetstid, enligt Overenskommelse, inte är reglerad
bör bedomningen gOras i förhâllande till arbetsmangden.

Loner och andra ersattningar som star i direkt relation till utffirt arbete ska i de tre stegen sänkas
pa sätt som fdljer av lagen om stöd vid korttidsarbete. Lokala parter kan inte Overenskomma om
andra nivâer an vad som framgâr av lagen.

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

Av den lokala overenskommelsen ska framgâ aft och hur korttidsarbetet snabbt kan avvecklas
eller fcirandras vid andrade firutsaftningar. Om inte annat overenskommits ska en
Overenskommelse om korttidsarbete upphora efter sju (7) dagars Omsesidig uppsagningstid. Parter
kan inte överenskomma om en langre uppsagningstid an en mànad.

Anmarkning
Av den lokala Overenskommelsen ska framgâ vilka anstallda som omfattas av korttidsarbete,
med angivande av personer eller organisatoriska enheter eller funktion. Korttidsarbetet ska
bestammas till en viss period med angivande av vilket steg av korttidsarbete som de lokala
parterna kommit Overens om.

Som framgár av § 5 behöver korttidsarbete inte fOrlaggas pa samma säft fran dag till dag,
vecka till vecka eller mânad till mAnad utan kan frift variera under hela perioden sâ lange
som korttidsarbetet seft Over hela perioden fOr den lokala överenskommelsen summerar till
procentsatsen i det steg fOr korttidsarbete som parterna kommit Overens om.

§ 6 Oavseft hur de lokala parterna fOrlagt korttidsarbetet i de tre steg som anges i § 4 ska utbetalning
av lOn och andra ersattningar ske som om korttidsarbetet fordelatsjamnt per relevant loneperiod.

§ 7 De lokala parterna bOr Overvaga om det ar mOjligt och lampligt aft under den tid som
korftidsarbete pàgâr anordna foretagsintern eller extern utbildning fOr de arbetstagare som
omfattas av korttidsarbete.



Bilaga 1

Lokal överenskommelse bör beskriva de overvaganden som fbrevarit i frâgan.

Anmarkning
Forbundsparter kan träffa överenskommelser om närmare reglering avseende utbildning vid
korttidsarbete.

§ 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 pâgâende
korttidsarbete, ska korttidsarbetet omedelbart upphora avseende denne'. De regler som galler fOr
den ordinarie anstallningen ska under uppsagningstiden tillampas betraffande arbetsskyldighet,
ion och andra ersattningar.

Anmärkning
For det fall det av lag framgâr aft statligt stOd kan utgâ även under uppsagningstid ankommer
det pa fOrbundsparterna aft i fOrbundsavtal avgOra om detta ska ske pa fdrbundsomrâdet och
aft i sà fall i £Orbundsavtalet utforma de regler som är nodvandiga fOr sâdan tillampning.

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

§ 10 Forhandlingar om lokala Overenskommelser om korttidsarbete fliljer parternas gängse

förhandlingsordningar.

§ 11 Defta avtal galler till och med den 31 december 2020.

Skulle lagstiftning eller annan fOrfattning ändras pa sâ sätt aft det vasentligt pAverkar defta avtal
är parterna överens om aft anpassa avtaiet till sâdana forandringar.

Johnatan Kibebe

Stockholm 2020-03 -24

Arbetsgivarpart

JohjIatan Kibebe
Arbetsgivaralliansen

Arbetstagarpart

Lukas Ringqvist
Unionen

1 Det galler inte i fall dã skalet for den egna uppsagningen äí aft arbetsgivaren inlett forfarande for aft avskeda eller saga upp arbetstagaren pa grund av personliga skdl.


