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Årende: Avtai om korrtidsarbete med statiigt stöd
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Med anledning av den alivarliga situationen som tiil följd av Ccioilapandemin upp-
statt pa den svenska arbetsmarknaden träffade Visita och Unionen den I8 mars
2020 kollektivavtal om korttidsarbete med statligt stöd ("Förbundsavtalet om kort-
tidsarbete"). Den 23 mars 2020 träflacie parterna en tiiläggsöverenskonlllelse, avse-
ende korttidsarbete under arbetstagares uppsägningstid, genom vilken § 8 i För-
br,rndsavtalet orn korttidsarbete erhöll ny lydelse {Tillägg.iöverenskommelsen).
Korttidsavtalet och Tilläggsöverenskommelsen gäller t,o.m. den 3i ciecember 2020.

Parterna är nu överens om att förlänga Förbundsavtalet ined korttidsarbete t.o.m.
den30juni 202l,meddenjusteringenattperden l-ianuari202lerhaller4ochT§§
den lydelse sr:m framgar av bilaga L

Parterna är vidare överens om att lörlänga Tilläggsöverenskommelsen t.o.m, clen 30
juni 2021. 8 § i Förbundsavtalet har under Tilläggsöverenskonrmelsens giltighetstid
den lytieise som fr"amgar av'l'illäggsöverenskommelsen.

Partema iir även överens orn att den24 april 2C20 undertecknal tilläggsavtal (rö-
rande korttidsarbete med en arbetsbefrielse om 80 Vo) upphör att gåilla per dagen för
undertecknandet av detta protokoll.

§3 Förbundsavtalet om korttidsarbete jämte Tilläggsövererskonrmelsen reglerar kort-
tidsarbete i enlighet med lagen om stöd vid korttidsarbete. Med lag om stöd vid
korttidsarbete avses även sadana bestämmelser sorl är intagna i ikraftträdande- eller
övergangsbestämmelser till aktuell lag eller i särskild lag om tillämpning av lag om
stöd vid korttidsarbete.l

Skulle lagstiftning eller annan författning ändras på sa sätt att det väsentligt paver-
kar Förbundsavtalet om korttidsarbete jämte Tilläggsöverenskommelsen är parterna
överens om att genomföra anpassningar till sadana förändringar.

I Med sarrlild lag om tillanptting av lag om stöd vicl korttid.rarbele avses sådan tillialligt gallande lagreglering av vrssa tiågor
rörande korttidsarbere sonr inibrs i itiån lag om stöd vid korttidsarbete fristående lag, t.er. Fa sätt som föreslas i Finansdepane-
rnentets pronremoria Ft2A2AO47 42.
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§4 Parierna konstaterar att PTK den 30 november 2020 pakallat förhandling med

Svensk Niiringsliv rörande ITP Sjukpension i samband med korttidsarbetet och där-
med sammanhängande fragor och att det finns anledning för parterna att bevaka ut-
vecklingen i dessa förhandlingar, eftersom det finns ett intresse ftjr bada parterna att
fragorna hanteras pa ett tillfredsställande sätt.

§tockholm den 18 december 2020

Justeras

Anders Fredriksson
Visita Unionen

Avtalet gäller under förutsättning att de godkänns av respektive styrelse.



Bilaga 1

Förbundsavtal om korttidsarbete med statligt stöd

§ I Detta avtal avser korttidsarbete i enlighet med lagen om stöc! vid kcrttitlsarbeie .

§ 2 Detta avtal utgör etl sada*l centralt kollektivavtal om korttidsarbete som avse s i lagen onr stöd vid korttidsar-
be te.

§ 3 Lokala parter kan nred stöd av detta avtal träffa lokalt kolkktivavtal ("lokal ör,erenskommelse") om kortridsar,
bete enligt lagen om stöd vid korttidsarbete, med verkan fran och metl den l6 nrars 2020.

§ 4 Genom lokal överenskor:rrrrelse om korttidsarbcte kan korttidsarhctc intbras i tre olika steg, Undrr korttidsar-
hele ska arbetsbeliielse gälla nred 20, 40 eller 60 procent av lör arbetstagarcn gällande arbetsritlsrnått. Ftjr ar-

bet.stagare vars arbelstid, enligt ijvcrenskonrnrelse, inte dr rcglerad bör bedönrningcn göras i liirhallande till ar-

hetsmärgrlcn.

Skullc lagcn om s!öd vid korttidsarhste ändras sa all arbe(sbefrielscn cller arbetstitlsnrinskrringcn kan faststiillas
nrcd en annan procentsats av arbelstagarens gällandc arbctstidsnratt iiger Iokala parter räll att lräffa övercns-
konrn:clse om sadan nrinskning pa sätt som t'öljer av lagen.

Löncr och andra ersält*irrgiir som star i direkt relation till utfört arbete ska i de trc stegcn sänkas pa sätt sonr

f'öl1er av lagen om stöil vid korttidsrrhete. Lokala partcr kan inLe överenskomma om andra nivaer än vad sonr

frarngar av lagcn.

Annrärkning
Partcrna noterär att enligt rcgcringcns fhrutskickandc i novemhcr 2020 ska arbetstagarnas lön undcr peri-
oden dcn I januari -31 nrars 202 I minskas rncd 4 procent,6 procent respektive 7,5 proccnt vid de tre olika
sle gen av arhetstidsnrinskning och under pe riodcn den I april- -r0 juni 202 | r:rinskas :ned 8 proccnt, I 2
proccnt rcspektive L5 proccnt.

§ 5 Dc lokaia parterta överenskomrncr om vilka arb,etstagare sorn ska onrfattas av korttidsarbetc, under vilken pe-

riod korttidsartrctet ska paga och hur korttidsart'retet ska i'örliiggas. E,n bedömnrng av rniijlighet an ga ned i ar-

betsmängd ska alltid giiras. Cruppen arbetstagarc vars altletstid, cnligt övcren.skornrnslsc, inte är reglerad ska

<!a siirskilt beaktas. De lakala pårterna har stor frihet vid lörläggrringen men ska beakta ait de procentsaiscr f?ir

korttidsarhete sonr anges i § 4 ovan sammantaget uppfylls under den tid soni det lokala avtalet gäller.

A,v den lokala överenskclmnrelsen ska lramga att och htir korttidsartretei snabbt kan avvecklas eller f'örändras

vid ändrade törutsättningar. Om inte annat överenskommits ska en överenskornmelse om korttidsarbete upp-

höra efter sju (7) dagars ömsesidig uppsägningstid. Parter kan inte överenskomma om en längre uppsägningstid

än cn manad.

Anmärkning
Av den lokala överenskommelsen ska framga vilka anställda som omfattas av korttidsarbete, med angi-
vande av personer eller organisatoriska enheter eller funktion. Korttidsarbetet ska bestämmas till en viss
period med angivande av vilket steg av korttidsarbete som de lokala partema kommit överens om.
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Som framgar av § 5 behöver korttidsarbete inte förläggas på samma sätt fran dag till dag, vecka till vecka

eller manad till manad utan kan fri{t variera under he la pe rioden sa länge som korttidsarbetet sett över hela

perioden för den lokala överenskommelsen summr: rar till proce ntsatsen i det st€g för korttidsarbete som

parterna komrnrt överens om.

§ 6 Oavsett hurde lokala partema förlagt korttidsarbe tet i de tre steg som anges i § 4 ska utbetalning av lon och

andra ersättningar ske som om korttidsarbetet fordelats jämnt per relevant löneperiod.

§ 7 De lokala parterna bör överväga om det är möjligt och lampligt att under den tid som korttidsarbets pagar an-

ordna kompetensinsatser för de arbetstagare som omfaltas av korttidsarbete. Lokal överenskommelse bor besk-

riva de överv;iganden som förevarit i frågan.

Onr arbetsgivaren anordnar kompetensinsatscr under den arbetsbefrrade tiden och vill ha e rsattning fran staten

för kostnader fcir insatsen ska de närmare förutsättnrngarna för insatserna regleras i en lokal överenskommelse.

Anmärkning
Kompetensinsalser är, enligt i Budgctproposition t'ör 2021 presenterat tbrslag till lag om ändring I lagen
om stod vld korttidsarbctc, en insats som syfiar till att hoja cller validera kompetensen hos en arbetstagare.

§ I lin arbetslagare som sagls upp på grund av arbe tsbrist kan inte omlattas av korttidsarbctc. Om cn arbctstagarc

som omfattats av korttidsarbete väljer att säga upp sig s.1älv under pagaende korttidsarbete, ska korttidsarbetet

omedelbart upphöra avseende denner. De regler som -eäller for den ordinarie anställningen ska under uppsäg-

ningstrden tillämpas beträffande arbetsskyldighet, lön och andra ersättningar.

Anmärkning
För det fall det av lag framgar att statligt stöd kan utga även under uppsägningstid ankommer det pa för-
bundsparterna att i förbundsavtal avgöra om detta ska ske pa förbundsomradet och att i sa fall i förbunds-
avtalet utforma de regler som är nödvändiga för sadan trllärnpning,

§ 9 Semester och sernesterintjänandc ska inte paverkas av perioder av korttidsarbete.

§ 10 Förhandlingar om lokala överenskommeiscr onr korttidsarbete ft-rller parlernas gängse ldrhanrilingsordningar

§ 11 Detta avtal gäller fran och med den I ;anuart till och med den 30 juni 202 i .

Skullc lagstilining eller annan förf,attning ändras pa sä sätl att detr \,äsentrligt payerkår detta avtal är parlema

överens onl att anpassa avtalet till sadana förandringar.

Stockholm 2020-12-18

Visrta


