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Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
personlig assistent - PAN 94 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till kommunen 

Svenska Kommunförbundet och Svenska Kommunalarbetareförbundet har 
den 18 november 1993 träffat en överenskommelse om lön och anställnings-
villkor för personlig assistent och anhörigvårdare. Detta har gjorts med an-
ledning av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, som 
träder i kraft den första januari 1994. 

För en del av de insatser som anges i lagens nionde paragraf har kommunen 
det totala ansvaret även om huvudmannaskapet för de särskilda omsorgerna 
ligger kvar på landstinget. Detta gäller bland annat biträde av personlig 
assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till 
den del behovet av ekonomiskt stöd inte täcks av assistansersättning enligt 
lagen (1993:389) om assistansersättning. 

I specialbestämmelse CAK 301, som upphör den siste december 1993 finns 
idag bestämmelser för anhörigvårdare. Dessa särregleringar återfinns från 
och med den 1 januari 1994 i detta avtal - PAN 94. 

Bilaga 1 till detta cirkulär innehåller överenskommelsen i sin helhet - PAN 
94. 

Bilaga 2 är en kommentar till avtalet. Denna har utarbetats tillsammans med 
Svenska Kommunalarbetareförbundet, men är inte partsgemensam. 

Förhandlingsdelegationen rekommenderar kommunen besluta 

att i anledning av centralt träffad överenskommelse den 18 november 1993 
med Svenska Kommunalarbetareförbundet - intill dess lokalt kollektivavtal 
träffas - för tillämpning i kommunen fr o m 1994-01-01 antaga bestämmelser-
na enligt PAN 94 
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att efter framställning från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna 
lokalt kollektivavtal - PAN 94 - i enlighet med det centrala förhandlingspro-
tokollet - PAN 94 § 6. 

 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Kommunalekonomi och Personalpolitik 
Förhandlingssektionen 

 

Markus Gustafsson 

     Lotta Kärger 
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