
Tillaggsoverenskommelse om korttidsarbete enligt Lag (2013:948)
om stöd vid korttidsarbete

Den 18 och 23 mars 2020 - och beträffande Kompetensforetagen fOr ambulerande tjänstemän den 7
april 2020 - träffade nedan arbetsgivarfOrbund mom Almega avtal om korttidsarbete med Unionen.
Med anledning av ändrad lagstiftning träffas följande tillaggsoverenskommelse. Andringen omfattar ej
avtalsomráde Apotek under uppsägningstid i enlighet med undantag av tidigare
tillaggsoverenskommelse.

§ 1 § § 4 och 6 i fdrbundsavtal om korttidsarbete med statligt stöd, ursprungligen tecknat den 18 mars
2020, ska under perioden den 1 maj - 31 juli 2020 ha fiiljande lydelse:

" 4 Genom lokal överenskommelse om korttidsarbete kan korttidsarbete införas i fyra olika
steg. Under korttidsarbete ska arbetsbefrielse gälla med 20, 40 60 eller 80 procent av for
arbetstagaren gällande arbetstidsmAtt. For arbetstagare vars arbetstid, enligt
Overenskommelse, inte är reglerad bOr bedonmingen gOras i fdrhâllande till
arbetsmangden.

LOner och andra ersattningar som star i direkt relation till utfOrt arbete ska i de fyra stegen

sänkas pa sätt som fbljer av lagen om stOd vid korttidsarbete. Lokala parter kan inte
överenskomma om andra niváer an vad som framgâr av lagen.

§ 6 0avsett hur de lokala partema fOrlagt korttidsarbetet i de fyra steg som anges i § 4 ska
utbetalning av iOn och andra ersättningar ske som om korttidsarbetet fördelats jämnt per
relevant loneperiod."

§ 2 Forlangs den period under vilken arbetsgivare kan erhâlla stöd vid arbetsbefrielse om 80 procent
ska § § 4 och 6 ha ovan lydelse under motsvarande tid dock langst till och med 31 december 2020.

§ 3 Detta tilläggsavtal kan sagas upp med en mânads Omsesidig uppsägmngstid. Dock tidigast till den
31 juli 2020.

Stockholm den 24 april 2020
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