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Redogörelsetext för ändringar i Överenskommelse 

om lön och anställningsvillkor för personlig assistent 

och anhörigvårdare – PAN 16 – Prolongerad med 

Svenska Kommunalarbetareförbundet 

Inledning 

Den 12 april 2017 träffade parterna Överenskommelse om lön och 

anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 16 - 

Prolongerad. Denna redogörelse omfattar ändringar i PAN 16 från och med 

2017-05-01. 

Parterna i överenskommelsen är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 

Arbetsgivarförbundet Pacta samt Svenska Kommunalarbetareförbundet 

(Kommunal). Avtalet omfattar perioden 2016-05-01 – 2020-94-30 och 

innehåller bestämmelser om löneökningar i nivå med märket samt höjda 

ersättningar för O-tillägg och jour. 

Förhandlingsprotokoll 

§ 7   Giltighet och uppsägning 

Giltighetstiden för Överenskommelsen är 48 månader, 2016-05-01– 

2020-04-30. Uppsägningstider och förfaranden i övrigt är som i föregående 

avtalsperiod. 
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Löneavtal, Bilaga 1 

§ 2   Löneöversyner 

I avtalet återfinns inte uttrycket ”lägst”. Det innebär att det finns en fast summa 

som varje arbetstagare bidrar med till utrymmet. Utrymmet fördelas därefter i 

förhandlingar med Kommunal såvida parterna inte kommer överens om annat 

enligt § 2, punkten 7. 

Utrymme vid löneöversyn 

2017 

Varje medlem i Kommunal med timlön bidrar till utrymmet med 3,22 kronor. 

2018 

Varje medlem i Kommunal med timlön bidrar till utrymmet med 3,28 kronor. 

2019 

Varje medlem i Kommunal med timlön bidrar till utrymmet med 3,36 kronor. 

Löneöversynsdatum 

Löneöversyn gäller från den 1 maj respektive år och genomförs som traditionell 

förhandling om parterna inte enats om annat. 

Lägsta löner 

Lägstlönen för arbetstagare som omfattas av bestämmelsen § 1 c) 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, 

 fr.o.m. 2019-01-01 uppgå till lägst 115,80 kronor, 

 fr.o.m. 2020-01-01 uppgå till lägst 118,50 kronor, 

Observera att lägstlönen inte ändras 2018-05-01. 

För arbetstagare som under avtalsperioden fyller 19 år ska lönebeloppet enligt 

ovan gälla kalendermånaden efter det att arbetstagaren fyllt 19 år. 
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Denna lägstlön motsvarar den lägre lägstlönen enligt HÖK 16 - Prolongerad 

med Kommunal och som gäller arbetstagare som fyllt 19 år. 

Timlönen för arbetstagare hos medlem i arbetsgivarförbundet Pacta och som 

anställs enligt § 1 c) och som fyllt 19 år ska uppgå till lägstlönen enligt ovan. 

Detta innebär att övriga timavlönade enligt § 1 a)–b) inte omfattas av avtals-

reglering av lägstlönen. 

Bestämmelser för personlig assistent och 

anhörigvårdare, bilaga 2 

§ 9  

I punkt 1 har en ändring gjorts gällande anmälan av bisyssla. Tidigare har en 

arbetstagare på arbetsgivarens begäran varit skyldig att anmäla bisyssla samt 

lämna de uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma dessa. 

Ändringen innebär att arbetstagaren är skyldig att på eget initiativ anmäla 

bisyssla till arbetsgivaren.  

En arbetstagare som avsiktligt underlåter att anmäla bisyssla kan bli föremål för 

disciplinära åtgärder. Detta förutsätter att arbetsgivaren har medvetandegjort 

arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisyssla och lämna uppgifter.  

Observera att reglerna om förtroendeskadlig bisyssla i 7 § lagen om offentlig 

anställning (LOA) gäller för arbetstagare inom kommun eller 

kommunalförbund. 

§ 12   Arbete på obekväm arbetstid 

Ersättningen höjs med 2,2 procent 2017-05-01, 2,0 procent 2018-05-01 och med 

2,3 procent 2019-05-01. 

Ersättning för obekväm arbetstid utges inte till anhörigvårdare. För anhörig-

vårdare som fullgör effektivt ordinarie arbete på obekväm arbetstid överens-

koms lönen enligt § 10 punkt 1 anm. 1. 

§ 13   Ersättning för jourpass 

Ersättning för varje fullgjord jourpasstimme höjs till 18,30 kronor 2017,  

18,70 kronor 2018 och 19,10 kronor 2019. 

Ersättning för jour utges inte till anhörigvårdare. För anhörigvårdare som fullgör 

jour överenskoms lönen enligt § 10 punkt 1 anm. 1. 
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Lokalt kollektivavtal om lön och anställningsvillkor 

för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 16, 

Bilaga 3 och 3 a 

Bilagorna är uppdaterade men i övrigt ingen ändring. Centrala parter är överens 

om att lokala parter ska teckna lokalt kollektivavtal LOK för PAN 16 med 

åtminstone angivet innehåll. Redan tecknade LOK 16 gäller dock fortsatt med 

ny utlöptid. 


