Bilaga 2
till KOM-KR

Centrala och lokala protokollsanteckningar
1. Detta avtal gäller för arbetstagare som uppfyller kvalifikationsvillkoren
för KOM-KR 1 maj 2020 eller senare.
För arbetstagare som kvalificerat sig för eller får omställningsförmåner
före den 1 maj 2020 gäller KOM-KL Överenskommelse om
omställningsavtal i lydelse 2016-12-07.
Anmärkning
AGF-KL, som upphörde att gälla från och med den 1 januari 2012, gäller
fortsatt för arbetstagare som omfattas av dess efterskydd. Efterskyddet gäller
förutsatt att arbetstagaren inte har rätt till förmån från annan trygghetsfond

2. Vid omställning som beskrivs i § 15 mom. 3 är Omställningsfondens
aktiva omställningsinsatser endast tillgängliga i begränsad omfattning.
Dessa insatser kan inte jämföras med det stöd en arbetstagare får som
mist sin anställning på grund av arbetsbrist och helt står utan arbete.
Eftersom uppsägningstid inte löper saknas förutsättningar för mycket
tidiga insatser från fonden. Eventuella insatser genomförs som regel
under sådan tid då arbetstagare inte arbetar. Eftersom insatser under
uppsägningstiden inte är möjliga bör aktuell arbetstagare ges möjlighet att
själv initiera sitt ärende hos fonden. Fonden får vid sådan ansökan
komplettera handlingar genom förfrågan till arbetsgivaren.
3. Bestämmelsen enligt § 15 mom. 2 avseende liknande arbete skiljer sig
i förhållande till LAS regelverk enligt följande:
Parternas utgångspunkt är att bestämmelsen om liknande arbete avser
liknande kompetensområde, utan att innebära likvärdigt arbete,
befattningsskydd eller yrkesförsäkring för arbetstagaren. Tolkning och
tillämpning av bestämmelsen avseende innebörden av begreppet liknande
arbete och dess avgränsning ligger inom Rådgivningsnämndens
ansvarsområde.

4. Avseende sammanhängande anställning hos arbetsgivaren sedan
minst fem år enligt KOM-KR § 18 mom. 1 gäller följande:
Fyra år före anställningen upphör krävs sammanhängande
tillsvidareanställning hos arbetsgivaren enligt Allmänna bestämmelser
(AB), eller Sobonas branschavtal, med minst 40 procents
sysselsättningsgrad. Om anställningstiden året före dessa fyra år inte helt
är en tillsvidareanställning kan KOM-KR § 14 mom. 1 tillämpas avseende
möjlighet att tillgodoräkna anställningstid i en eller flera direkt anslutande
tidsbegränsade anställning.
5. Avseende rätten till utfyllnad av arbetslöshetsersättningen enligt
KOM-KR § 18 mom. 2 gäller följande:
För att säkerställa att arbetstagaren uppfyller rätten till ersättning i de
situationer då utfyllnad av arbetslöshetsersättningen ska betalas
tillsammans med det belopp som skulle ha betalats ut enligt
arbetslöshetsförsäkringen, om arbetstagaren haft sådan ersättning, gäller
följande:
För att få ersättning ska arbetstagaren visa att han eller hon fått ersättning
från en arbetslöshetskassa. Aktivitetsstöd som betalas till arbetstagare
som har rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning, och som
förbrukar ersättningsdagar från försäkringen, jämställs med den
inkomstrelaterade ersättningen enligt arbetslöshetsförsäkringen. Detta
innebär att utfyllnad av arbetslöshetsersättning enligt KOM-KR kan
betalas ut när arbetstagaren får sådant stöd.
6. Specialistkompetent läkare vid upplåten enhet som tjänstgör för
begränsad tid – så kallad sex års förordnande enligt lag (1981:764) –
anses i detta sammanhang ha uppfyllt kvalifikationsvillkoret enligt §§ 11
och 14 förutsatt att arbetstagaren inte erbjuds fortsatt anställning hos
arbetsgivaren då förordnandet löper ut.
Parterna är medvetna om att lag 1981:764 har utgått och att punkt 6 ovan
är att betrakta som en övergångsregel.
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7. För medlem i Sobona gäller att avtalet omfattar arbetsgivare som per
2020-04-30 omfattats av antingen KOM-KL eller KFS Trygghetsavtal
samt efter detta datum nytillkommande medlemmar. För medlem i
Sobona som per den 1 januari 2018 omfattades av KFS Trygghetsavtal
tillämpas fortsatt detta avtal. KOM-KR är för dessa arbetsgivare enbart
gällande avseende § 20 (inbetalning av premien), till dess parterna enas
om annat.
Med ”branschavtal tecknade av Sobona” avses ÖLA tecknade av Pacta
samt framtida branschavtal tecknade av Sobona där så särskilt anges.
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