ORIGINAL
Protokoll

Typ:

Förbundsförhandling

Ärende:

Tilläggsöverenskommelse till centralt kollektivavtal av den 8 maj 2020 rörande
korttidsarbete/korttidspermittering med statligt stöd (“Förbundsavtal om
korttidsarbete med statligt stöd”, hädanefter benämnt “Korttidsavtalet”)
avseende avtalsområdena Hushållningssällskap & Husdjursföreningar,
Trädgårdsodling & Trädgårdsanläggning, och Jordbruksrelaterade företag.

Parter:

Gröna arbetsgivare
Naturvetarna

Datum:

Den 8 maj 2020

Plats:

Stockholm

Närvarande: Gröna arbetsgivare
Lovisa Nellevad
Naturvetarna
Roma Uddin

Justerare:

Roma Uddin

Parterna konstaterar följande. 1 Korttidsavtalet har parterna överenskommit att i de fall
lagstiftning eller annan författning ändras på så sätt att det väsentligt påverkar Korttidsavtalet
ska parterna anpassa Korttidsavtalet till sådana förändringar.
Regeringen har den 19 mars 2020, i prop. 2019/20:132, Extra ändringsbudget för 2020—
Åtgärder med anledning av coronaviruset, lämnat lagförslag, i vilket regeringen föreslår ett
nytt tillägg’ till ikraftträdande- och övergångsregler i lag om ändring i lagen (2013:948) om
stöd vid korttidsarbete.

§1

Parterna har till följd av vad som anges ovan enats om att § 8 i Korttidsavtalet, under
den period lagen medger (inledningsvis under perioden den 16 mars 2020 till och
med den 31 december 2020), ska ha följande lydelse:

Tredje strecksatsen i p. 3 till föreslagna kraftträdande- och övergångsregler till lag om ändring i lagen
(2013:948) om stöd vid korttidsarbete.
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JAMDIO
§ 8 Arbetstagare som är under uppsägningstid kan omfattas av korttidsarbete.
för arbetstagare som är under uppsägningstid och omfattas av korttidsarbete
ska, i syfte attfölja lagstiftarens intentioner med övergångsreglerna till lag om
korttidsarbete, de regler som gällerför den ordinarie anställningen tillämpas
beträffande lön och andra ersättningar. Sådana lönesänkningar som följer av 4
§ ska alltså inte gälla för korttidsarbete under uppsägningstid. Detta innebär att
arbetstagaren har rätt till hela den lön och de villkor som följer av den
ordinarie anställningen och det allmänna villkorsavtalet.

§

2

Parterna är överens om att Korttidsavtalet i övrigt gäller oförändrat.

Vid protokollet:

Justeras:

ljovisa IJe11evad
röna arbetsgivare

Roma Uddin
Naturvetama
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