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I Sverigs fintts ett systen: for korttidsarbete. Detta systern kan tillärnpas vid .synnerligen rijupa
lågkonjunktur€r men är också tillgängligt for enskilda ftiretag som drabbats av tillfälliga och allvarliga
ekonomiska svårighctcr som cj varit ftirutsägbara och orsakats av nägot fbrhållande utanitjr {iirctagets
koniloli" Syftet med systemet är atl det ska vara e11 stöd ftir filretagen i sådan kris som uormalt ir:te är
ffirekommande i den aktuella branschen och som ett enskilt Iöretag rimligen cj kunnat undvika.

Med anledning av den allvariiga situationen som till fodd av Coronapandenein uppstod på den svenska
arbctsmarknaden träfläde partema i mars 2S20 ett tidsbegränsat kollektivavtal om korrti{sartrete rned
statligt stöd. Parterna har härefter - rnot bakgrund av frekvent forekommande turdringar av
lagstiftningcn rörande statligt stöd vid korttidsarbctc * träflat övcrcnskomrnclscr om {örlängningar-
tillägg till och fnrändringar av deth avkl. Parterna kr:nstaterar att det alltjärnt foreligger ett behov av
ett system ltir korttidsarbete och därtill nödvändigt centralt avtal,

§ l Mot bakgrund av ovanstående är Svensk l-landel och Unionen överens om ett avtal om
korttidsarbete med den lydclse som fiiljcr av bilaga I . Parterna är övprens ola att avtalet
ska gälla Lrnder perioden den 1 januari 2022til1och med dcn 3l december 2022.

Avtal om konridsarbete enligt bilaga 1 ornfaftar Handelns tjänstemannaavtal,
lcoilektivavtal fiir dänstemän inom detaljhandein (DT-avralet) och kollektivavtal for
apoteksanställda.

E' .Avtal om korttidsarbete rned statligt stöd påverka.r inte rättslåget vad gäller andra
kollektivavtal mellan part€ma avseende tiltåtligheten av att genon'l indii,iduetla- {r:kala
eller centrala överenskommelser sänka löner eiler andra ersättningar.

Frågor am vad som gäller i fräga om avtalsfiirsäkringar och avtalspensioner regleras i
de kollektivavtal som gäller i dessa frågor.
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Stocklroltn den 2 tebruan Z$22

Johan Sommar, Handel

På furetag där provisioa tillämpas bör de lokala parterna komrna översps om hur dessa
ska regleras i ftirhåltrande till de ersä{tningsnivåer som gäiler {ör lortticlsarbete .

Meilan palt€rnå träffat avtal om kotttidsarbete med statligt stöd reglerar korttidsarbete i
enlighet nred lagen om stöd vicl korttirJsarbete. Med lag om stöd vid korttidsarbete avses
även sådana bestämmelser som är intagna i ikrafltrzidande- eller övergångs-
bestämmelser till aktuell lag eller i särskild lag om tillänrpning av lag om stöd virt
korttidsarbste.

Skulie lagstiftning elier annal flarfattning ändras på så sätr att det vässntligt påverkar
mellan parlerna träffat altai om korttidsarbete är partema överens om att skyndsamt ta
upp tbrhandlingar i syfte att genomfiira anpassningar till sådana ftirändningar.

Mikael Svensson, Unionen

Anders Fredriksson, Unionen



ililag* I
Förbuardsavtal om korttidsarbete med stafiigt steid

§ I Detta avtal avser korttidsarbste i enlighet med lagen om stöd vid korttidsarbetc.

§ ? Detta avtal uIgÖr ett sådant centralt kollekiivavtal om korttidsarbete som aysss i lagcn om stöd
vid korttidsarbetu.

§ 3 Lokala parter kan med stöd av detta avfal träffa lokalt kollektivavkl (',iokal överenskomnrelse,,)
om korttidsarhctc enligt lagett oru stöd vid korltidsartrete" med verkan fiän deu I januari ?022.

§ 4 Gcnam lokal överenskorilmelse oir korttirlsarbete karr korttidsarbete inforas i trc olika steg.
Under korttidsarl:cte ska arbetsbef ielse gälla mcd 20, 40 eller 60 prccent av lor rjänsterlannen
gällande arbetstidsnrått. Ii(ir {åinsten}afl vais arbetstid, enligt överenskommelse, iite år reglerad
bör bedömningen göras i forhållande till arbelsmängden,

Löner och andra esäftningar sorn star i direkt reiation till utfod anbete ska säikas i de tre steg och
med ds procentsatser som fi5lier av lagen om stöd vid korttidsarbete. Lckala parter kan inte
öyerenskomlna om anclra livåer än vad som fralngår av lagen.

Ånrnärkning

'lräftandct av lokala överenskommelser om korttidsarbete utgör inte hir]der rnot sådana
lönehöjningar som ftiljer av centrala löneavtal oclr på avtaisområdet gällande löneprinciper'Ijiinsternän som olnfattas av safiIrra måft av arbetsbefrielse ska dock vidkännas samma
procenlnella särtkning av lön och andla ersättningar ^som star i direkt relation lill utfbrt
atbete. Det innebär bl'a. att lfu såväl övcr som under den beloppsgräns som gäller ftir
beräkning av stödet till arbctsgivarcn enligt lag om stöd vicl korttiäsarbete 1f,In. +a 000 kr)
satDt eventuella liineökningar under pcriod av korttidsarbcte, .såsom lönchöjning vid
ordinarie lÖnerevision cller lönehöjning till {bljd av bcfbrdran, blir 1örcmål-för äen
procentuella sänkning som ftrljer av det överenskomna måficl av arbetsbcfriclse. Dctr
procentuella sänkningcn ar' lön och andra ersätttingar sker alltså på all Iön och alia
ersättningar som står i direkt relation till utlört arbeie. Sänkning sker n:ed cle procentsatser
sorn frarngår av lag orn stöd vid korftidsarbete.

I-okala partcr karr intc kotnn:a överens om någon annan nivå av arbetsbefrielse oc6
löneminsknirig än vad sorn ibljer av lag om kortlidsarbete . Dst innebåir att korttidsarbere karr
intiiras i trc stcg 

9rn 
20, 40 i:ch 60 proccnt arbetsbe{tieise respektive l2- l6 och 20 procent

lönerninskning. Om lag om stöd vid korttidsarbcte äudras så iil löneminskningen i i.arje steg
av arbetsbefiielse ska ske med någon annan procentsats än nu gällande äger lo"kala parter
träffa övercnskomrnelse som {tiljer vad som anges i lagen.

§ 5 De lokala partema överenskotnmer om vilka tjänstemän som ska omfattas av korttidsarbete"
under vilken period korttitlsarbetet ska pagå och hur korttidsarbetet ska fbrläggas. En bedörnning
av möjiighet att gå ncd i arbetsmängd ska alltid göras. Cruppen tjänstemän vars arbetsricl, enligL
övcrenskornrne Ise, inte är reglerad ska då särskilt beaklas. iic loliala frarterna har star frihet vi<l
förläggningen m{:n ska beal'tä att de procentsatser fiir korttidsartrete som anges i § 4 ovan
sammantagrt uppfylls under den tid som det lokala aytalct gäller

Av den lokala överertskommelsen ska framgå att och hur ksrttidsarbetet snabbt kan avvecklas
eller florändras vid ändrade föruLsätlningar. Om inte annat överenskommits ska eq
överenskornrnelse om korttidsarbete upphöra efter sju (?) dagars ömsesidig uppsägrring.slid.
Parter kal inte öv$rcnskamlna om e, Iängre uppsägningstid än en rnånad. "yt " 
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.{nrnärkuing

Åv der.r lokala överenskomrnelsen ska framgå vilka tjäristernän som cmfattas av
korttidsarbo'te, lnod angivande av personer eller nrganisatoriska enheter eller funktion-
Korttidsarbetet ska bestärnmas till en viss period mecl angivands av vilket strg ay
korl'tid-sarbete som de lokala partema kommit överens om.

Sorn framgår av § 5 behöver koftidsarbete inte ftirläggas på samma sätt frän dag till dag,
vecka till vecka eller mårad till rnånad utan kan fritt variera under hela pcrioden så länge
sorn korttidsarbctet sett över hela psricdcn iär den lokala överenskomraelsen summerar till
procsntsatssn i de{ stcg ftir korltidsarbetc som pafiema kornmit överens om.

Vad gäl1er gruppen tjättsternän vars arbet.stid, enligt överenskornrnelse, inte är rcglera{ :ska
de lokala pädsrna i sambattd med in{ärarde av ksrttidsarbete särskilt diskLrtera hur
arbetsrnätgden i praktikelt kar minshas salr'rl, orn sådana tjänstemän ska omfattas av
överenskommc.lss om korttidsarbete, hur uppltiljning i frågan kan ske,

§ 6 Oavsett hur de lokala patlerna ltlrlagt ko*lidsarbetet i de tre steg som anges i § 4 ska utbetalning
av lön och aadra ersäftningar ske som om kortlidsarbetet fordelals jämnt pcr relevanr löneperio<i.

§ ? De lokala parterna trör överväga om det är möjligt och lämpligt att under den tid sonr
korttidsarbete piigår annrdna kompelensinsatser ftir d€ tjänstemän som omfattas av
dverenskomrnelse om korttidsarbete.

Orir lokal ör'crenskorrnrelse träffas om kompetensinsatser under korttidsarbete är tjänstemän sonr
onrfattas av korltidsarbete skyldig att delta i kompetensinsatser även {hr tid då tjänstenrannen
annars är aöetsbefiiad. Om överenskommelse inte kan uppnås och arbetsgivaren ändå anordnar
kornpetensinsatser är deltagarrdet frivilligt tilt den del kornpetensinsatsenra sker under tid då
tjänsternannen annars skulle vara arbstsbefi.iad,

Oavsett om dcltagandc i kompctcnsinsatser är obligatoriskt eller sket fiivilligt är tid för sådana
kompetensinsatscr inte aft ansos som arbetad tid och de lokala parterna får såle<les ints i samband
med övercnskomrnolse otn kompetensinsatser bestämma högre ersäLtningsniväer än som tiarngår
av lagen om stöd vid korttidsarbete.

Ånmärkning

Arbetsgivaren kan erhålla ersältning från staten for kostnader ltir kompetensinsatser for ds
dänstemän som otnfattas av korltidsarbete och som genornfUrs uncler den arbelsbefriade
tiden. En {tirutsättning flor sådan ersälhring är att de nämtare lorutsiittningarna ftlr insatsenia
regleras i en lokal överenskommelse.

En kompetensinsats som kair berättiga till sådan ersättning iir enligt lag om stöd vid
korttidsartrete en insals scnr syftar till att hOja eller validera kompetensen hos cn tiänsteman.

§ I En tjänsteman som sagts upp på grnnd av arbetsbrist kan inte omfättas av korttidsarbetc. ()m en
tjänsteman si:m ornfuttats av korttidsarbete väljer att säga upp sig själv undsr pågående
kr:rttidsarbetc. ska korttidsarbetct omedclbart upphöra avseendc denuel. De rcgler som gäller lör
den ordinaric anstiillningert ska under uppsägningstiden tilliimpas beträffande arbetsskyldighet,
lön och andra crsättningar.
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Ånmärkning

Enligt bestiimmelsen kan tjänstemarl som iir uppsagd på gmnd av arbetsbrist jnte olnfattas av
korttidsartrete. Fluruvida uppsägningen sker innan Lorttidsarbete har in{tirts eller undsr
pågående korftidsarbete saknar därvid retevans. Det foreligger inget hinder att tillämpa
korttidsarbete på tjänsteman som omfattas ay varscl ,n*n io* intc btivit uppsagd,

I'ör det fall det av lag framgår att statligt stöd kan r.rtgå även under uppsägningsti6 ankommer
det på forbundsparterna att i ftirbundsavtal avgöra sm detta ska ske på Riit u,ärornrådet och
att i så fall i färbmdsavtalet utforma de regler -qom är nödvändiga ftir.sådan tillämpning.

§ I Semester och semeslerintjänande ska inte påverkas av perioder av korttidsarbete.

§ l0 Förhandlingar om Iokala överenskommelser orn korttidsarbete {tilier partenras gängse
fo rha nd I i n gsordn i n ga r.

§ 11 Denna övcrenskoutrneise gäller urrder perioderr l januari 2022tilloch nted 3l tlecember 2022.

Skulle lagstillning eller annau fthfattning ändras på så säu att det väseatligt påverkar detta ar,tal
är paderna övereus orn atl skyndsamt ta upp förhandlingar i syfte att genÅltira anpassningar till
sådana ltirändringar.
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&ilaga 2

FÖrslag till protokoil för lokal överenskommelse onr korttidsarbete med statiigt störJ

lokalt protokoll srn korttidsarbete rned statligt stöd

Pa,ter; Bolagsnam n {organisationsnurnrner)

Unionen, lokal facklig organisation {klubb/fackombud/region)

Arbetsgivarparten:

Arbetstagarparten:

2022-xx-xx

Närvarande:

Daturn

1. Detta avtal avser lokal överensksmmelse om korttidsarbete med statligt stöd under perioden
1 januari 2022 -31 december 2022.

7. Genorn denna över€nskommelse sänks de i avtalet angivna tjänstemännens arbetstid och
ordinarie lön temporärt enligt följande.

A,nmätkning
Enligt lagen om stöd vid korttidsarbete kan en arbetsgivare beviljas stöd för högst 6 månader
i följd med mdjlighet till förtängning om 3 rnånader.

Under avtalsperioden gäller följande nivåer av arbetstidsminsl<ning och löneminskning:

Årbetstidsminsknlng {procent} Lörerninskning ( p Eocent)

20 12

40 t6

60 20

Nivåerna av arbetstidsminskning kan tillämpas olika på individnivå
5e dsck punkten 5 nedan.

Anmärkning 1

För tjänstemän med en iön över det täk sorn gäller för statligt stöd, för närvarande 4a 000 kr
per månad, gÖrs samma procentuella löneminskning som enligt täbellen ovan. Däremot
kommer det statliga stödet enbart att beråknas på en lön upp ti,l 44 000 kr per rnänad.

Anmörkning 2

Under den tid korttidsarbetet varar innebär detta 6tt tjänsternännen är arbetsbefriad under
2fl 40 eller 60 procent av for tjänstemannen gällande ordinarie arbetstidsmått. För
tjänsternen vars arbetstid inte är reglerad behöver bedömningen göras: förkrållande till
arbetsmängden då arbetsgivaren ska kuona redovisa en arbetstidsrninskning till ansvarig
myndighet. 
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Bilaga 2

3- Till denna överenskommeise biläggs en förteckning över vilka tjänstemän som omfattas av
korttidsarbete, under vilken period korltidsarbete avses pågå, föriäggningen av denna och
arbetstidsminskningen för varje tjänstema n.

4. oavsett förläggning av korttidsarbete enligt punkt 3 oven ska utbetälning av lön och andra
ers5ttningar ske som om korttidsarbetet fördeläts jämnt per relevant löneperiod.

5' En tlänsteman som sagts upp på grund av arbetsbrist, och går under uppsägningstid, kan inte
omfattas av korttidsarbete. Om en tiänsteman som omfattas av korttidsarbete väljer att säga
Itpp sig sjä[v under pågående korttidsarbete, ska korttidsärbetet oi-nedelbart upphöra foi den
tjänstemannen" Det gäller inte i fall då skälet för den egna uppsägningen är att arbetsgivaren
inlett förfarande för att avskeda eller säga upp arbetstagaren på grund av personliga skä1"

De regler som gäller för den ordinarie anställningen ska under uppsägningstirlen tiliärnpas
beträffande arbetsskyldighet, kin och andra ersättningar.

6' Sernester och semesterlntjänande ska inte påverkas av perioder av korttidsarbete.

7 " Lokala parter bör överväga om det är möjligt och lärnpligt att under den tid som
korttidsarbete pågår anordna kompetensinsatser för" de tjänstemän som omfattas av
korttidsarbete. En förutsäftning för att kompetensinsatser ska kunna anordnas under den
arbetsbefriade tiden är att det har träffats överenskornmelse om det eller att deltagandet är
frivilligt.

Arbetsgivaren kan fr"o.r*. den l januari 2021 erhåila viss ersättning för kompeten:insatser
som anordnas underden arbetsbefriade tiden. ta förutsättning för detta är att ett lokali
kollektivavtal regierar vilka kornpetensinsatser som ska vidtas och omfattningen av dessa.

Anrniirkning
För mall avseende lokal överenskommelse om kompetensinsatser, se separata bilagor.

8. Orn aiåetsgivaren meddelas ett ävslag på statligt stöd ska arhetsgivaren sfiarast r*öjligt
nreddela Unianenkiubben vid X/Unionen Region y orn det.

9- Denna Överenskommelse har upprättats itvå exemplar av vilka pärterna tagit var sitt.

L0- Denna överenskommelse är giltig från sch rned den IDATUMJ och kan sägas upp med en
uppsägningstid orn -., . '_ dagar. (om inte annat avtalats gäller en ömsesidig
uppsägningstid om sju dagar. Parterna kan inte överenskomma orn en längre uppsSgningstid
än en månad.)

Vid protokollet Justeras
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Arbetstids-
minskning
70 procent

Itttamn] 2C

20
zfr

Eilaga ?

Bilaga tl{l lakalt aytal orn korttidsarbete

Följande tjänsternän ska vara arbetsbefriade 20 procent

Tidsperiod

12

12
För tjänsteman vars arbetstid inte är reglerad
rninskas enligt följande {Ex BB kommer under

hanteras förkortningen på så sätt att arbetsmängden
korttidsarbetet inte ätt ansvara för x och x).

Följande tjänstemän ska vara arbetsbefriade 40 procent

För tjänsteman vars arbetstid inte ä r reglerad hanteras förkortningen på så sätt att arbetsmängden
minskas enligt följande {Ex BB komrner under korttidsarbetet inte att ansvara för x och x).

Följande tjänstemän ska vara arbetsbefriade 60 procent

Tjänsteman eller grupp av
tjånstemän {Person,
organisatorlsk enhet,
funktion i verksarnheten)

Löne-
minskning
L2 procent

17.

Tjänsteman eller grupp av
tjänstemän {Person,
organisatorisk enhet,
funktion i verksamheten)

Tidsperiod

För tjänsteman vars arbetstid inte är reglerad hanteras förkortningen på så sätt att arbetsmängden
rninskas enllgt följande (tx BB kommer under korttidsarbetet inte att änsvara {ör x och x}.

YJ

Arbetstids-
rninskning
60 procent

TidsperiodTjänsteman eller grupp av
tjänstemän {Person,
organisatorisk enhet,
funktion i verksamheten)

Arbetstids-
rninskning
4O procent

Löne-
minskning
16 procent

16

40
16

16

40
40

Löne-
minskning
2O procent

60 20
50
60

20
20

Mall för lokal överenskommelse (jan-dec 2022)

,wffi

"--l



Eilaga 3

Lokalt protokoll om kompetensutveckling under korttidsarbete med statligt stöd

Parter: Bolagsnamn {organisatiOnsnurnmer)

Unionen, lokal facklig organisation {klubbffackombud/regionJ

Närvarande: Arbetsgivarparten:

Arbetstagarparten:

Datum: 2022-xx-xx

L- Detta avtal avser lokal överenskommelse om kompetensutveckling och eventuell validering
under korttidsarbete med statligt stöd. Kompetensutveckling och validering kan ske under tid
som den anställde är arbetsbefriad med utbetald lön med anledning av korttidsarbete.
Kornpetensin§atserna kommer att föriäggas på betald arbetsbefriad tid och eventuellt på
obetald arbetstid (se anmärkning). Om validering ska ske så ska klartecken från Tillväxtverket
inhämtas.

Anmtirkning:
De lokala porterno behöver reglera under vilka tider som kompetensinsatserns ska
genomföros. Betald orbetsbefriad tid iir sådan tid sam arbetstogaren får ersättning för uton
off ndgot arbete utförs T.ex. Am orbetstidsminsk.ningen är 2A pracent oth löneminskningen 4
prount så ör 75 pracent av arbetstidsminskningen betald orbetsbefriod tid {2A - 4}. Obetstd
orbetstid ör sådan tid som orbetstagoren inte t'år ersöttning för under korttidsarbetet. T.ex.
am arbetstidsminskningen är 20 procent ach löneminskningen 4 procent så dr 4 procent av
srbetstidsrninskningen obetatd arbetstid t2A - 4.

2. Till denna överenskornrnelse skall biläggas förteckning över vilken typ av
kornpetensutveckling som ska ske, vem som är huvudman för utbilciningen, vilka anställda
som ska genomgå utbildningen samt utbildningens omfattning enligt bilaga z.

3. Tjänsternannen har inte rått att ensidigt avstå från kompetensupeckling enligt detta avtal

4- Lckala parter avgör hur lång tid i förväg schemat ska presenteras utifrån de förutsättrringär
som råder.

5. Normalt arbete får ej ske under utbildningstiden. Bedömningen om handledare kan omfattas
av korttidsarbete under handledartiden görs av de lokala parterna. Bedömningen ska göras
rnot bakgrund av förutsättningarna för statligt stöd vid korttidsarbete- Beslut crn statligt stöd
fattas av anwarig myndighet.

6' Utbildningen ska resultera i ett intyg, certifikat, betyg eller liknande för den enskilde.

7 Kostnader för utLrildningen ska inte belasta arbetstagaren.

B. Denna öuerenskommelse är gittig fr o m Ange här datum och kan sägas upp med en
uppsägningstid om fjorton dagar.

vid prorokollet Justeras
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Bilaga 4

Ramverk utbildningrsaraal för tiänstemån sorn omfattas au korttidsärbete - I,fibifdningsplan

Eolag:

Deltagare som i dagsläget smfattas av korttidsarbete till XX%:

Syfte med utbildningen

Utbildningen syftar till att

Mål med utbildningen

Tillåmpa följande kunskaper XX och kan utföra XX arbetsuppgifter

Omfattrring av utbildningen

- Start * slut

- timrnar per vecka

tlnder utbildningen ska genomföras bland annat följande momant.

- XX rnoment

- XX moment

6enornförande

Utbildningsupplägg (schema)

Dag Tid Moment Ovrigt

Flats oth ansvarig huvudman

- Företaget elier XX plats

- Företaget eller XX utbildningsanordnare

Kostnader för utbildningen.

- Kostnaden XX ersätts av XX finansiär
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