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Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 16 – 
Prolongerad - med Svenska Kommunalarbetarförbundet 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och Svenska 
Kommunalarbetarförbundet (Kommunal) har kommit överens om prolongering av lön 
och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 16. 
Prolongeringen innebär att avtalet förlängs ett år och därmed följer de avtal som 
tecknats mellan parterna inom industrin och nivåerna följer det så kallade märket. 

PAN 16 – Prolongerad, gäller från och med den 1 maj 2016 till och med den 30 april 
2020. 

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor. 

I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns ändringar i överenskommelsen vad 
avser förhandlingsprotokoll och bilagor.  

Utöver detta finns ett särskilt cirkulär, 10:30, som behandlar löneavtalens olika delar 
samt det lönepolitiska arbetet som är en förutsättning för en god tillämpning av 
respektive löneavtal.   

 

Innehållet i överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig 
assistent och anhörigvårdare PAN 16 – Prolongerad 

Löneavtal, Bilaga 1 

• Avtalsperioden omfattar perioden 2016-05-01–2020-04-30. Avtalet är inte 
möjligt att säga upp i förtid. 
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• Lönerna höjs med i genomsnitt 3,22 kronor år 2017, 3,28 kronor 2018 och 
3,36 kronor 2019.  

 
• 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. 2017-05-01 uppgå till lägst 113,50 kronor, 2018 sker ingen höjning 
av lägstlön, höjning sker istället 2019-01-01 med 115,80 kronor och fr. om 
2020-01-01 uppgå till lägst 118,50 kronor. 

 

Bestämmelser för personlig assistent och anhörigvårdare, Bilaga 2 

• Ändringar har gjorts i § 9 som innebär att arbetstagaren är skyldig att på eget 
initiativ anmäla bisyssla till arbetsgivaren. 

• De särskilda ersättningarna (O-tillägg och jour) uppräknas år 2017 med 2,2 
procent, 2018 med 2,0 procent och 2019 med 2,3 procent. 
 

Rekommendation till beslut  

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse 
rekommenderar kommunen respektive berört kommunalförbund och berörd 
arbetstagarorganisation, som inte tecknat LOK 16, 

att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
personlig assistent och anhörigvårdare PAN 16 - Prolongerad samt 

att efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 
16 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 

För övriga arbetsgivare anslutna till Arbetsgivarförbundet Pacta och berörd 
arbetstagarorganisation träffas härmed det lokala kollektivavtalet – LOK 16 – enligt 
Bilaga 3 a. 
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Frågor 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras i första hand av  
Ann-Charlotte Ohlsson och Marianne Albemark. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting  
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
 

 

 

Niclas Lindahl 

 

 Ann-Charlotte Ohlsson 

 
Bilagor:  
PAN 16 - Prolongerad 
Redogörelsetext PAN 16 – Prolongerad   
 

 


	Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 16 – Prolongerad - med Svenska Kommunalarbetarförbundet

