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Nyckelord: PAN 10, Personlig assistent 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och 
anhörigvårdare – PAN 10 – med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 
12 maj 2010, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent 
och anhörigvårdare PAN 10 med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). 

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor.  

Nedan följer en redovisning av överenskommelsen. I den bifogade redogörelsen finns 
en fylligare redovisning av överenskommelsens innehåll. 

Innehåll 
Löneavtal, Bilaga 1 

• Avtalsperioden omfattar tiden 2010-04-01–2012-04-30. 

• Löneöversynstillfällen är den 1 april respektive år och genomförs genom 
traditionell förhandling om inte annat överenskoms lokalt. 

• Till löneöversynen finns ett löneökningsutrymme enligt följande. 

- 2010 bidrar varje medlem i Kommunal med 2,97 kronor. 

- 2011bidrar varje medlem i Kommunal med 2,91 kronor. 

• För löneöversynen 2012 bestäms förutsättningarna i nästkommande avtal. 

• Individgarantin är 0,61 kronor för både 2010 och 2011. 

• Lägstlöner har införts. Timlönen för arbetstagare som omfattas av 
bestämmelsen § 1c) i Bilaga 2, Bestämmelser för personlig assistent och 
anhörigvårdare, och som fyllt 19 år ska uppgå till 
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- lägst 95,06 kronor från och med 2010-07-01 och 

- lägst 97,39 kronor från och med 2011-04-01. 

 

Bestämmelser för personlig assistent och anhörigvårdare, Bilaga 2 

• I tillämpningsområdet, § 1a), har begreppet anmodan stärkts i och med att 
regleringen är borttagen när det gäller ”saknar omvårdnadskompetens eller inte 
ställer sig till förfogande för andra arbetsuppgifter”. Detta innebär att när 
brukaren anmodar särskild person omfattas denne numera alltid av PAN:s 
avtalsområde.  

Ny bestämmelse, § 1c), har införts som innebär att personliga assistenter, 
ledsagare, avlösare eller anhörigvårdare hos en arbetsgivare som är medlem i 
Arbetsgivarförbundet Pacta alltid ska anställas enligt PAN. 

• För arbetstagare som anställs på anmodan som personlig assistent eller 
anhörigvårdare har ingen ändring gjorts avseende anställningsform. Vilket 
innebär att dessa fortsättningsvis anställs enligt den kollektivavtalade 
visstidsanställningen. 

• Då arbetsgivare som är medlem i Pacta rekryterar arbetstagare ska 
anställning ske enligt villkoren i 4–6 §§ i LAS när brukaren inte har anmodat 
särskild person. 

• En ömsesidig uppsägningstid av en månad gäller vid både kollektivavtalad 
visstidsanställning och anställning enligt LAS. 

• Bestämmelser har införts gällande läkarintyg vid sjukdom, bisyssla samt 
reglering om överläggning med arbetstagarorganisationen vid avstängningen. 
Dessa motsvarar bestämmelserna i AB, HÖK Bilaga 2. 

• Ersättning för jourpass har införts. Ersättningen per jourpasstimme utges med 
halv timlön och halvt o-tillägg samt fastställt belopp för jour.  

De lokala parterna ges möjlighet att genom lokala kollektivavtal göra 
avvikelse från bestämmelsen. 

• De särskilda ersättningarna (o-tillägg och jour) uppräknas med 3,5 % från 
och med 2011-04-01. 

Rekommendation till beslut 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse 
rekommenderar kommunen respektive berört kommunalförbund besluta, med 
anledning av träffad Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig 
assistent och anhörigvårdare med Svenska Kommunalarbetareförbundet för 
tillämpning fr.o.m. 2010-04-01, 
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att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
personlig assistent och anhörigvårdare samt 

att efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal – LOK 
10 – i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 

 

Frågor 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras i första hand av Malin Looberger eller 
Ann-Charlotte Ohlsson. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
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