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Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
personlig assistent och anhörigvårdare 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till kommunen 

 

Svenska Kommunförbundet och Svenska Kommunalarbetareförbundet har 
den 15 september 1995 träffat en överenskommelse om lön och 
anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare. 
Överenskommelsen gäller, med vissa undantag, från och med 1 april 1995. 

 

Förhandlingsprotokoll med tillhörande bilagor samt kommentar till 
överenskommelsen bifogas. 

 

Innebörden av överenskommelsen i huvudsak 

 

1. Från och med 1 oktober 1995 gäller en ömsesidig uppsägningstid av 1 
månad. 

 

2. Heltidsmåttet 52 timmar i genomsnitt per vecka för anhörigvårdare 
respektive 40 timmar per vecka i genomsnitt för övriga arbetstagare gäller 
från den 1 januari 1996. 
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3. Från och med 1 oktober 1995 utges ersättning för obekväm arbetstid (gäller 
ej anhörigvårdare) 

- Storhelg    60:-/timme 

- Helg      30:-/timme 

- Vardagar kl. 22.00-06.00  25:-/timme 

 

4. Från och med 1 januari utges ersättning med 200% av timlönen för, av 
arbetsgivaren beordrat , arbete utöver 40 timmar per vecka. Anhörigvårdare 
erhåller inte övertidsersättning. 

 

5. Överenskomna timlöner enligt bestämmelsernas § 6 räknas upp med 2,4% 
från och med 1 augusti 1995, ytterligare 3,9% från och med 1 januari 1996 
samt 3,7% från och med 1 januari 1997. Procentsatserna är tagna från 
Huvudöverenskommelsen med Kommunal och har justerats med 
Kommunals genomsnittliga nivåhöjning till följd av de särskilda utrymmena 
grundat på kvinnors lön i § 3 i Löneavtalet 1996 och 1997. 

 

6. Genom en protokollsanteckning till HÖK gäller från och med 1 november 
1995 att endast personliga assistenter och anhörigvårdare utan omvårdnads-
kompetens hänförs till PAN övriga följer HÖK. Detta berör de som anställs 1 
november 1995 eller senare.  

En mer detaljerad redovisning av avtalet finns i kommentaren som är bilagd 
detta cirkulär. 

 

Förhandlingsdelegationen rekommenderar kommunen besluta 

att i anledning av centralt träffad överenskommelse den 15 september 1995 
med Svenska Kommunalarbetareförbundet - intill dess lokalt kollektivavtal 
träffas - för tillämpning i kommunen fr o m 1995- 04-01 antaga 
bestämmelserna enligt PAN 95 

att efter framställning från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna 
lokalt kollektivavtal - PAN 95 - i enlighet med det centrala 
förhandlingsprotokollet - PAN 95 § 7  

att fr o m 1995-08-01 räkna upp enligt bestämmelsernas § 6 överenskomna 
timlöner med 2,4% 

att fr o m 1996-01-01 räkna upp enligt bestämmelsernas § 6 överenskomna 
timlöner med 3,9% 

att fr o m 1997-01-01 räkna upp enligt bestämmelsernas § 6 överenskomna 
timlöner med 3,7% 
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