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Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och 
anhörigvårdare - PAN 13 - med Svenska Kommunalarbetare-
förbundet 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 28 
april 2013, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent 
och anhörigvårdare PAN 13 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 2013-04-01 – 2016-04-30. Avtalet är inte 
uppsägningsbart under avtalsperioden. 

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

• Till löneöversynen finns ett löneökningsutrymme  

2013 med 3,33 kronor, 

2014 med 3,33 kronor, 

2015 med 3,63 kronor, som varje medlem i Kommunal bidrar med. 

• Avtalet innehåller inga individgarantier.  

• Lägstlönen för arbetstagare som omfattas av bestämmelsen § 1c) i Bilaga 2, 
Bestämmelser för personlig assistent och anhörigvårdare, och som fyllt 19 år 
ska  

 fr.o.m. 2013-04-01 uppgå till lägst 104,00 kronor, 
 fr.o.m. 2014-04-01 uppgå till lägst 106,66 kronor och  
 fr.o.m. 2015-04-01 uppgå till lägst 109,57 kronor. 

mailto:info@skl.se


 

 CIRKULÄR 13:21 
2013-05-20 

 
 

 
2 (2) 
 

    
   

 
 

 

Bestämmelser för personlig assistent och anhörigvårdare, Bilaga 2 

• Anpassning till ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) har gjorts genom att 
i bestämmelsen § 12 görs en särskild satsning på OB-tillägget under veckoslut 
och storhelger på natten.  

• De särskilda ersättningarna (o-tillägg och jour) uppräknas från och med 2014-
10-01. 

Rekommendation till beslut 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse 
rekommenderar kommunen respektive berört kommunalförbund besluta, med anled-
ning av träffad Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig 
assistent och anhörigvårdare med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämp-
ning fr.o.m. 2013-04-01, 

att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
personlig assistent och anhörigvårdare samt 

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

Frågor 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras i första hand av Malin Looberger eller 
Fredrik Nilsson. 
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