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Förlängning av partsgemensamma riktlinjer om åtgärder for
tjänstemän i besöksnäringen rned anledning av coronaviruset.

§ I Med anledning av coronaviruset och dess effekter inom besöksnäringen enas Visita och
Unionen oln att de partsgemensamma riktlinjema orn åtgärder for tjänstemän i
besöksnäringen med anledning av coronaviruset ska fortsätta gälla under perioden
1 juni 3 I augusti 2021, i enlighet med innehållet i Biiaga 1 .

§ 2 Riktlinjema innetättar överenskommelser om awikelser fran lag och kollektivaytal.
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Partsgemensamma riktlinjer om åtgärder för tjänstemän i
anledning av coronaviruset

Nled anledning av coronavituset och dess nuvarande och potentiella effekter inom
besöksnäringen enades Visita och Unionen den 20 mars 2020 om följande
partsgemensamma riktlinj er.

Riktlinjerna har tidigare fcirlängts för perioden 20 maj till och med den 3l augusti 2020,

clen 1 september till och med den 3 I decernber 2020 samt från den I januari tili och med

den 3 I maj 2021. Utöver dessa riktlinjer har Visita och Unionen den i 8 mars även träffat

central överenskommelse omkorttidsarbete med statligt stöd i ett särskilt dokument.

Parterna har nu kommit överens om att forlänga riktlinjerna till och med den 31 augusti
2021.

Rikt I i nj e rn a b eha n d I ar.fti lj a nd e omrad e n :

. Förändring av beräkningsperiodens längd

. Förändring av schema

. Semester

. Utläggning av extra ledighetsdagar

Syftet med riktlinjerna är att underlätta sadana ätgärder som kan minska risken för srnitta

och andranegativa effekter till 1öijd av coronaviruset. För att rninska srnittspridningen finns

även Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

En god samverkan rnellan de lokaia parterna är extra viktig i ansträngda situationer. Att i
dialog tbrtlöpande hantera de frageställningar som uppkornmer pa grund av coronaviruset

och dess eff'ekter förbättrar förutsättningarna för samverkan och rnojliggör en snabbare

hantering av förhandl ingstiägor.

Vid sådana åtgärder är det värdefullt med en god dialog rned de anställda och pä mindre
arbetsplatserkan många fragor lösas i direkta kontakter med den anställde. Parterna

iroterar att om arbetsgivare serett rninskat arbetskraftsbehov till töljd av coronaviruset

och dess effekter, kan det finnas mojiigheter att relativt snabbt hantera det genom

avbrytande av visstidsanställningar. Orn istället uppsägningar pågrund av arbetsbrist

kommer i fråga, ska de föregäs av förhandling enligt I 1 § MBL.

Riktlinjerna avser företag som omfattas av parternas tjänstemannaavtal. Parterna har

samsyn om att dessa riktlinjer kommer att behövas så länge ett stöne utbrott av

coronaviruset pågår. Dessa riktlinjer gällde inledningsvis till och med den 20 maj 2020

och har därefter förlängts i tre omgångar, till och med den 3l augusti, clen 3l december

2020 samt till den 31 maj 2021. Mot bakgrund av den fortsatt påfrestande situationen för
besöksnäringen i Sverige med anledning av Coronapandemin har Unionen och Visita nu

enats om en y,tterligare förlängning till och med den 31 augusti 2021.
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Beträffande beräkningsperiod utgör dessa riktlinjer ett kollektivavtal om awikelse från
tjänstemannaavtalet.

Vid de fal1 anstälining för enskild tjänsteman skulle upphöra, iäggs eventuellt
överskott'underskott avtimmar ut under uppsägningstiden eller dras av utbetalas vid
beräkning av slutlön. Vid arbetsbrist skadock eventuellt underskott av timmar vid
anställningens upphörande inte dras av vid beräkrringen av slutlön.

Förändring av schema
Enligt kollektivavtalet ska arbetstidsschema vara faststäiit för minst två veckor i
framtiden.

Coronavirusets eflbkter har rnedfört förändrade förutsättningar och kan frjranleda behov
av att ändraarbetstidsschemat, till exernpel i sarnband med förändracle öppettider eller
för1ängda beräkningsperioder,

Parterna är överens om att schemat fortsatt ska fastslås minst tva veckor i förväg. Om
arbetsgivaren ser att skyndsatnt behov av schemaändring uppstär och det beirovet är
förorsakat av coronavirusets effekter fbr verksamheten kan schemaändringar rnecldelas med
kortare frarnforhallning än tva veckor.Arbetsgivaren bör sa 1ångt lnojligt beakta
medarbetarens mojligheter att förena arbete rned familjeliv.

Semester
Enligt I 1 § semesterlagen ska arbetsgivare som fattat beslut om förläggning av
semesterledighet paannat sätt än genom överenskornmelse med berörd arbetstagare eller
dennes flÖreträdare. underrättaarbetstagaren om beslutet. Undenättelsen ska lärnnas senast
två inånader lore ledigiretens början.

Orn det finns särskilda skäl far underrättelsen län-rnas senare, dock om möjligt minst en
rnånad töreledi ghetens börj an.

När en arbetsgivare till följd av coronaviruset och dess sffekter ser behov av att lämna
undenättelse till arbetstagaren senare än tvä manader före ledighetens början, ska
unden'ättelse avseetrde huvudsemestern (sommarsemestern) lärnnas senast en månad före
ledighetens början, och underrättelse om annan semester 1ämnas senast två veckor före
ledighetens bö11an. Parterna förutsätteratt arbetsgivaren 1ämnar underrätteisen sa snart
arbetsgivaren bedörner som rnöjligt.

Utläggning av extra ledighetsdagar
Utläggning av extra iedighetsdagar kan ske med kortare framlorhållning än sju dagar. Extra
ledighetsdagar som kommer att tjänas in under 2021kan läggas ut i fortid. Vid arbetsbrist ska
dock eventuellt underskott av timmar vid anstäilningens upphörande inte dras av vid
beräkningen av slutlön.
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