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Information om överenskommelse avseende vissa frågor om
sommartid/vintertid
Bakgrund
”Sommartidsavtalet”
Sommartid infördes i Sverige för första gången 1980 på försök genom en förordning
om sommartid. Försöket förlängdes år för år och permanentades senare från och med
1993.
Det finns en förhandlingsöverenskommelse, Förhandlingar rörande vissa frågor i
samband med sommartid, förhandlingsprotokoll 1993-02-26 från 1993. I den
överenskommelsen regleras bland annat vad som ska gälla i samband med övergång
från sommartid till normaltid (vintertid).
I förhandlingsöverenskommelsen från 1993 stadgas i § 3 punkt 2 b) att ”För
arbetstagare som tjänstgör sista natt med sommartid kan den faktiska arbetstiden
komma att öka med högst en timme. Sådan tid ersätts enligt gällande kollektivavtal”.
Mål i domstol
En av SKLs medlemmar blev stämda till Arbetsdomstolen (AD) av Vårdförbundet för
brott mot överenskommelsen. Vårdförbundet krävde i stämningsansökan att deras
medlem (som arbetade deltid) skulle få enkel övertidsersättning för den extra timmen,
medan SKL menade att ersättning med fyllnadslön ska utgå för den extra timmen.
Parterna har nu kommit överens om att lösa frågan på annat sätt än att få saken prövad
i AD. Målet har förlikts.
Ny överenskommelse om sommartid med Vårdförbundet
Överenskommelsen som träffats med Vårdförbundet innebär att SKL/Sobona erbjuder
en ändring i överenskommelsen från 1993. Ändringen innebär att arbetstagare som
arbetar sista natten med sommartid och därigenom arbetar en extra timme, får enkel
övertidsersättning för den timmen från och med övergången till normaltid (vintertid) i
år. Överenskommelsen från 1993 är i övrigt oförändrad.
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Överenskommelsen har ingen retroaktiv verkan. Vårdförbundet kan inte heller ställa
krav på övertidsersättning grundade på förhandlingsöverenskommelsen från 1993 eller
HÖK/AB för tid före 28 oktober 2018.
Övriga fackliga motparter
SKL och Sobona kommer nu att uppta diskussioner med övriga fackliga
organisationer i syfte att träffa motsvarande överenskommelse med dem.
Rådgivning
Med anledning av den överenskommelse som har träffats med Vårdförbundet och de
diskussioner som förs med övriga fackliga organisationer om en ändring i
överenskommelsen från 1993 ges följande rådgivning:

Den ersättning som ska utgå för arbetstagare som tjänstgör sista natt med sommartid ska från
och med övergången från sommartid till normaltid (vintertid) med start natt mot söndag 28
oktober 2018 ersättas med enkel övertid. Denna ersättning ska utges till såväl deltids- som
heltidsanställd som arbetar en extra timme under sitt ordinarie arbetspass till följd av
tidsomställningen.

Frågor
Frågor om överenskommelsen om sommartid och detta cirkulär kan ställas till
förhandlingssektionens servicetelefon 08-452 75 10 samt Sobonas servicetelefon
08-452 75 20.
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