
     
Lokal tilläggsöverenskommelse om korttidsarbete enligt lag (2013:948) om stöd 
vid korttidsarbete nu fråga om utökning till 80 procents arbetsbefrielse 
 
Datum den 2020 
 
Parter:  Företagsnamn, organisationsnummer 
 Journalistklubben / Journalistförbundet 
 
Närvarande Företaget 
 XX 
  
 Arbetstagarparten  
 NN 
 
1. De lokala parterna har datum xxx 2020 träffat överenskommelse om 

arbetsbefrielse och sänkt ordinarie lön. Därefter har lagstiftningen och centralt 
kollektivavtal ändrats och möjlighet har införts att utöka arbetsbefrielse till 80 
procent för tiden 1 maj – 31 juli 2020. 
 

2. Parterna överenskommer därför att medarbetare enligt bilagd förteckning får 
arbetsbefrielse till 80 procent av ordinarie arbetstid och en löneminskning om 12 
procent för tiden från och med 
Alternativ 1 
[ange datum, tidigast] 1 maj 2020 till och med [ange datum, senast] 31 juli 2020  
 
Alternativ 2 
[ange datum, tidigast] 1 maj 2020 till och med 31 juli 2020 eller till och med det 
senare datum som Riksdagen beslutar att stöd kan utges till 80 procent. I övrigt 
är tidigare överenskommelse oförändrad. 
 

3. Korttidsarbetet kan snabbt behöva avvecklas eller förändras vid ändrade 
förutsättningar. Denna tilläggsöverenskommelse om korttidsarbete kan därför 
upphöra efter sju (7) dagars ömsesidig uppsägningstid. Part kan välja att säga 
upp enbart tilläggsöverenskommelsen eller såväl den ursprungliga 
överenskommelsen som denna tilläggsöverenskommelse 
 

4. Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var 
sitt. 

 
Företaget   Journalistklubben/ Journalistförbundet 
 
 
 
________________  ________________ 
  



Bilaga till lokalt avtal om korttidsarbete  
 
Följande medarbetare ska ha en arbetsbefrielse om 80% from datum (tidigast 1 maj 2020) till 
och med datum (längst till och med 31 juli 2020). 
 
Om möjligheten att korttidspermittera till 80 % med statligt stöd förlängs, kan 
arbetsbefrielsen om 80 % förlängas genom att arbetsgivaren ger besked om det till berörda 
medarbetare.  
 
 
 
NAMNLISTA 
 
Alternativt 
 
Följande funktioner [ange noggrant /enheter ange tydligt så att det inte är någon tveksamhet 
om vilka som omfattas] ska ha en arbetstidsförkortning om 80%  
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