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Överenskommelse om lön och allmänna anställnings-
villkor för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 
01 

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut 

Svenska Kommunförbundet och Svenska Kommunalarbetareförbundet har 
den 6 juni 2001 träffat ”Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 01”. Överenskommelsen 
gäller för tiden 2001-04-01-2004-03-31, men kan sägas upp per 2003-03-31.  

Ändringar i PAN 01 

1. Timlönerna räknas upp från och med den 1 april 2001 med 3,8%, den 
1 april 2002 med ytterligare 3,7% och med 3,5% den 1 april 2003. 

2. Från den 1 januari 2002 kommer arbetstagare anställda enligt PAN 01 
att omfattas av pensionssystemet PFA 01. 

3. OB-ersättningarna räknas upp med 4% den 1 juli 2001 och med 4% 
den 1 januari 2003 i enlighet med reglerna i Allmänna bestämmelser 
(AB). 

Förhandlingsdelegationen rekommenderar kommunen besluta 

att i anledning av centralt träffad överenskommelse den 6 juni 2001 med 
Svenska Kommunalarbetareförbundet—intill dess lokalt kollektivavtal 
träffas—för tillämpning i kommunen fr.o.m. 2001-04-01 anta bestämmelserna 
enligt PAN 01 
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att efter framställan från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna lokalt 
kollektivavtal—PAN 01—i enlighet med det centrala 
förhandlingsprotokollet—PAN 01 § 7 

att fr.o.m. 2001-04-01 räkna upp enligt bestämmelserna § 7 överenskomna 
timlöner med 3,8% 

att fr.o.m. 2002 04-01 räkna upp enligt bestämmelserna § 7 överenskomna 
timlöner med 3,7% 

att fr.o.m. 2003-04-01 räkna upp enligt bestämmelserna § 7 överenskomna 
timlöner med 3,5% 
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Förhandlingsprotokoll med bestämmelser för personlig assistent och 
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