
 2018-10-25 

Överenskommelse rörande vissa frågor i samband 

med sommartid 

Parter

Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation å ena sidan samt 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän 

kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer, Hälso- 

och sjukvård jämte i förbundsområdet ingående organisationer samt Läkare 

jämte i förbundsområdet ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas 

Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till 

AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra. 

 

§ 1 

Parterna träffar - med giltighet som framgår av § 4 - följande överenskommelse 

med anledning av förordning om sommartid (SFS 2001:127).  

 

§ 2 

1 Parterna konstaterar att för sommartid gäller följande: 

Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den första dagen i varje period. 

Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid. Sommartiden upphör klockan 

03.00 sommartid den sista dagen i varje period. Tiden anges då som klockan 

02.00 normaltid. 

Övergången till sommartid innebär att det första kalenderdygnet med sommartid 

kommer att omfatta 23 faktiska timmar, eftersom timmen mellan klockan 02.00 

och 03.00 bortfaller. 

Återgången till normaltid innebär att det sista kalenderdygnet med sommartid 

kommer att omfatta 25 faktiska timmar, eftersom timmen mellan klockan 02.00 

och 03.00 förekommer två gånger. 



§ 3 

Parterna enas om följande:  

1 Tidsangivning i arbetstidsschema 

De tidsangivelser, som finns i ett arbetstidsschema närmast före övergången till 

sommartid, gäller även under sommartidsperioden utan att man behöver ha 

särskild förhandling därom. 

Anmärkningar 

1 Om tidsangivelserna i ett schema behöver ändras av någon anledning, skall 

förhandling om schemat ske i vanlig ordning. 

2 I de fall de lokala specialbestämmelserna till CAK nr 501-507 och 508 redan 

tidigare innehåller särskilda bestämmelser om sommararbetstid skall följande 

iakttas: Frågan om vilken sommararbetstid som fortsatt skall gälla avgöres lokalt. 

Därest de lokala parterna ej kan komma överens i sådan fråga skall gälla samma 

skillnad mellan normaltid och sommartid som för övrig personal. 

2 Beräkning av arbetstid m m 

Vid övergången till sommartid och vid återgången till normaltid iakttas följande 

vid beräkning av arbetstid m m. 

a)  För arbetstagare som tjänstgör första natt med sommartid kan den faktiska 

arbetstiden komma att minska med högst 1 timme. Om verksamheten så 

kräver är arbetstagare skyldig att som ordinarie arbetstid fullgöra tid 

motsvarande denna minskade arbetstid. Sådan ordinarie arbetstid får dock 

endast förläggas i omedelbar anslutning till tjänstgöringen den aktuella 

natten. 

b) För arbetstagare som tjänstgör sista natt med sommartid kan den 

faktiska arbetstiden komma att öka med högst 1 timme. Sådan tid ersätts 

med enkel övertidsersättning motsvarande AB § 20 mom. 4 till såväl 

deltidsanställd som heltidsanställd arbetstagare. 



3 Arbetstidslagens regler om veckovila och rast 

Arbetstidslagens regel om veckovila skall anses uppfylld om veckovilan i 

samband med övergången till sommartid uppgår till minst 35 timmar. 

Rast enligt arbetstidslagen behöver vid övergången till normaltid ej utgå förrän 

efter 6 timmars arbete. 

 

4 Övrigt 

Med anledning av skillnaden i tidsangivning mellan sommartid och normaltid 

kan det uppstå vissa problem, när arbetstagare skall avlösa varandra under första 

respektive sista natt med sommartid. Parterna förutsätter att sådana problem och 

andra eventuella organisatoriska frågor, som kan uppkomma i detta 

sammanhang, kan lösas lokalt i samarbete mellan arbetsgivaren och berörd 

arbetstagarorganisation. 

 

§ 4 

Denna överenskommelse gäller från och med 2018-10-28 tills vidare och med 

en ömsesidig uppsägningstid av tre månader. Överenskommelsen kan ej upphöra 

att gälla under period med sommartid. 

Uppsägning skall för att vara giltig ske skriftligen. 

 

§ 5 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 



Vid protokollet 

Justeras 

För Sveriges Kommuner och Landsting 

 

________________________________________________________________ 

För Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 

 

________________________________________________________________ 

 

För Svenska Kommunalarbetareförbundet 

 

________________________________________________________________ 

 

För OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i 

förbundsområdet ingående organisationer 

________________________________________________________________ 

För OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård 

________________________________________________________________ 



För OFR:s förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående 

organisationer 

________________________________________________________________ 

För Lärararförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

________________________________________________________________ 

För AkademikerAlliansen 

och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer 

________________________________________________________________ 
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