KURSINBJUDAN

Personlig assistans
Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga
assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad
med Kommunal.
Datum

27 oktober 2017. Kursstart kl. 09.30, kaffe serveras från kl. 09.00.
Kursen beräknas avsluta ca kl. 16.30.

Plats

Centralhuset konferens Nils Ericsonplatsen 4, 411 03 Göteborg

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till personal- och förhandlingschefer,
personalhandläggare samt till dig som ansvarar för frågor kring personliga assistenters
lön och anställningsvillkor.

Kostnad

3 400 kronor per deltagare (exkl. moms). Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe,
lunch samt kursdokumentation. Faktura skickas till förvaltningen/organisationen efter
kursen ägt rum.

Anmälan

Anmäl dig med din e-postadress här!
Senast den 22 september vill vi ha din anmälan.

Innehåll
Kursen syftar till att ge kunskap om löne- och anställningsvillkor för personliga assistenter och
anhörigvårdare enligt PAN och HÖK.






PAN 16 prolongerad
HÖK 16 prolongerad och Bilaga J
Skillnaden mellan PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad
LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Semesterlagen

Föreläsare
Förhandlare från förhandlingssektionen på avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och
Landsting.

Information
Observera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker i turordning. Antal
personer från samma arbetsgivare kan komma att begränsas. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen
vid för få anmälningar
Din kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om
eventuell ersättare måste ske skriftligen.
Vid eventuella önskemål om logi i samband med kursen, bokar och betalar deltagaren detta själv.

Kursmaterial
SKL erbjuder digitalt kursmaterial. Bekräftade deltagare får tillgång till detta material ca 1 vecka innan
kursstart. Var observant att tillgång till materialet sker via mejl.

Kontaktuppgifter
Vid frågor om anmälan kontakta Konstella tfn 08-452 72 86 eller konferens@konstella.se
Ansvariga för kursens innehåll och upplägg är Marianne Albemark, marianne.albemark@skl.se och
Agnes Gradstock agnes.gradstock@skl.se. Båda nås via växeln 08-452 70 00.

Varmt välkommen med din anmälan!
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