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Nytt kollektivavtal avseende 
korttidspermittering med 
Livsmedelsarbetareförbundet
I och med regeringens beslut att införa ett system för korttidspermittering 
med anledning av coronaviruset har Livsmedelsföretagen och Livsmedels-
arbetareförbundet nu tecknat ett centralt kollektivavtal rörande korttids-
permittering. Ett sådant kollektivavtal är en förutsättning för att våra 
medlemmar ska kunna ta del av de subventioner som reglerna om 
korttidspermittering medför.

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska 
med upp till hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. 
Staten går in med subventioner för att täcka en del av kostnaden. Detta är en 
åtgärd som vidtagits på grund av att många företag är pressade med anledning 
av coronaviruset.

Kollektivavtalets innehåll och omfattning

Kollektivavtalet innebär att medlemsföretag i Livsmedelsföretagen kan ingå en lokal överens-
kommelse gällande korttidspermittering med Livs avseende anställda som omfattas av Livs-
medelsavtalet, Tobaksavtalet, avtalet för kafferosterier och kryddfabriker eller avtalet för Vin- 
och spritindustri.

Krav på lokal överenskommelse

Önskar ni ingå lokal överenskommelse om korttidspermittering ska kontakt tas med Livs lokale 
ombudsman alternativt, om klubb finns, Livsklubben. 

Den lokala överenskommelsen ska träffas utifrån den mall som parterna tagit fram. Mallen 
finns att hämta på vår hemsida.   

Till den lokala överenskommelsen ska biläggas förteckning över vilka anställda som omfattas 
samt arbetstidsminskningen för varje anställd.  

Arbetsgivaren ska under avtalsperioden skicka in avstämningsunderlag till ansvarig myndighet. 
Kopia ska vid samma tillfälle skickas till Livsmedelsarbetareförbundets lokalt ansvarige 
ombudsman.



Arbetstidsminskningen kan vara antingen 20%, 40% eller 60% av berörd arbetstagares ordinarie 
arbetstid.
 
Rätt till semester och intjänande av semester följer av lag och kollektivavtal och påverkas således 
inte. 
 

Tillämpning och dokument

Tillämpningsanvisningar angående hur ni går till väga i praktiken, samt alla relevanta dokument 
och förhandlingsprotokoll i saken, hittar ni via följande länkar: 
 
Tillämpningsanvisning 
 
Avtal med Livs om korttidspermittering (med mallen som bilaga)
 

Mer information

För ytterligare information och stöd är ni välkomna att kontakta Livsmedelsföretagens rådgivning 
för arbetsgivarfrågor på telefon 08-762 65 50 eller skicka e-post till radgivning@li.se. 

Samtliga cirkulär finns på vår hemsida livsmedelsforetagen.se

https://www.livsmedelsforetagen.se/lokalt-avtal-om-korttidspermittering-bakgrund-fakta-och-tillampningsanvisningar/
https://www.livsmedelsforetagen.se/medlem/dokument/kollektivavtal-avtal-om-korttidspermittering-med-statligt-stod/
https://www.livsmedelsforetagen.se/medlem/dokument/dokumenttyp/cirkular/

