Centralt kollektivavtal om korttidspermittering med statligt stöd

Parter:

Livsmedelsföretagen
Handelsanställdas förbund

Datum: 2020-03-18

§1
Livsmedelsföretagen och Handelsanställdas förbund är överens om följande centrala kollektivavtal
angående korttidspermittering med statligt stöd i enlighet med lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete med de ändringar som kan tillämpas från och med den 16 mars 2020.
§2
Samtliga medlemsföretag i Livsmedelsföretagen som är bundna av Butiksavtalet mellan
Livsmedelsföretagen och Handelsanställdas förbund kan träffa lokal överenskommelse om
korttidspermittering.
§3
Enligt ovan nämnda lag kan korttidspermittering införas i tre olika steg, vilket innebär att arbetstiden
kan minskas med 20, 40 eller 60 procent av arbetstagarens gällande arbetstidsmått. För perioden
den 16 mars 2020 till och med den 31 december 2020 anger lagen att löner och andra ersättningar
ska sänkas med 4, 6 respektive 7,5 procent i de tre stegen. Lokala parter kan inte komma överens om
andra nivåer.
De lokala parterna ska komma överens om vilka arbetstagare som ska omfattas av
korttidspermittering, arbetstidsminskningen för varje anställd samt under vilken period
korttidspermittering ska pågå.
Korttidspermittering kan enligt ovan nämnda lag endast tillämpas för anställda med minst tre
månaders anställningstid i bolaget. Ifall förutsättningarna för korttidspermittering förändras i denna
del är detta avtal även tillämpligt för anställda med kortare anställningstid än tre månader.
Om inte annat överenskommits kan respektive lokal överenskommelse om korttidspermittering
sägas upp med en uppsägningstid om fjorton (14) dagar.
Parterna har gemensamt tagit fram en mall anpassad för de regler som gäller under år 2020 som de
lokala parterna kan använda vid lokal överenskommelse om korttidspermittering, Bilaga 1.
§4
Skulle lagstiftning eller annan författning inte antas eller ändras på så sätt att det väsentligt påverkar
detta avtal är parterna överens om att göra anpassningar i detta avtal.
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§5
Detta avtal träder i kraft omedelbart och kan av vardera parten sägas upp med tre månaders
ömsesidig uppsägningstid.

För Livsmedelsföretagen

För Handelsanställdas förbund

Henrik van Rijswijk

Suzanne Jensinger
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Bilaga 1 – Mall för lokal överenskommelse om korttidspermittering med statligt stöd

Lokalt protokoll om korttidspermittering med statligt stöd
Parter: Bolagsnamn (organisationsnummer)
Handelsanställdas förbund, lokal facklig organisation (klubb/fackombud/avdelning)
Närvarande: Arbetsgivarparten:
Arbetstagarparten:
Datum: 2020-xx-xx

1. Detta avtal avser lokal överenskommelse om korttidspermittering med statligt stöd.

2. Genom denna överenskommelse sänks anställdas arbetstid och ordinarie lön temporärt enligt
följande, dock längst till och med den 31 december 2020.
Arbetstidsminskning (procent) Löneminskning (procent) 20 4 40 6 60 7,5
Nivåerna av arbetstidsminskning kan tillämpas olika på individnivå.

3. Till denna överenskommelse biläggs en förteckning över vilka anställda som omfattas av
korttidspermittering samt arbetstidsminskningen för varje anställd.

4. Korttidspermittering enligt detta avtal får endast användas för anställda med minst tre månaders
anställningstid i bolaget. Ifall reglerna för korttidspermittering ändras i denna del är detta avtal även
tillämpligt för anställda med kortare anställningstid än tre månader.

5. Arbetsgivaren ska i möjligaste mån presentera ett schemaförslag som omfattar minst fyra veckor i
samband med att avtalet ingås.

6. Arbetsgivaren ska under avtalsperioden skicka in avstämningsunderlag till ansvarig myndighet.
Kopia ska vid samma tillfälle skickas till den lokala fackliga organisationen.

7. Denna överenskommelse är giltig från och med den [DATUM] 2020 och kan sägas upp med en
uppsägningstid om fjorton (14) dagar.

Vid protokollet

Justeras

