
Jour 
Jour innebär tid då den personliga assistenten inte utför arbete men finns tillgänglig hos uppdragsgivaren för att 
vid behov kunna ge aktiv assistans. Jourtid utförs utöver fastställd ordinarie arbetstid och är därmed inte inräknad i 
anställningsavtalets arbetstidsmått.  

Planering av jour:  Jourtid planeras i schema. Schemalagd jourtid under uppdragsgivarens dygnsvila 
utgår från ett beräknat genomsnitt av behovet per natt. Det innebär att oavsett 
behovet av jour under enskilda nätter schemaläggs och redovisas för alla nätter den 
genomsnittliga utförda jourtiden under natten. 

Ersättning för jour:  Ersättning utgår med 25 % av ordinarie timlön samt OB-ersättning per timme jour. 

Denna särskilda överenskommelse om ersättning för jour träffas med stöd av gällande avtal KFO-Kommunal Personliga 
assistenter § 8 moment 2. 

 

Arbetad tid under jour 
Arbetad tid under uppdragsgivarens dygnsvila är inräknad i anställningsavtalets arbetstidsmått.  

Planering av arbetad tid under jour:  Schema utgår från ett beräknat genomsnitt av behovet av aktiv assistans per 
natt. Det innebär att oavsett behovet av aktiv assistans under enskilda nätter 
schemaläggs och redovisas för alla nätter den genomsnittliga arbetade tiden under 
natten. 

Ersättning för arbetad tid under jour:  Ordinarie lön och OB-ersättning utgår för den genomsnittliga tiden för arbetad tid 
under natten. 

Denna särskilda överenskommelse om ersättning för arbetad tid under jourtid träffas med stöd av gällande avtal KFO-
Kommunal Personliga assistenter § 8 moment 5. 

Förändrat behov 
Om det under en längre period visar sig att behovet av aktiv assistans per natt förändrats, så att en ny genomsnittsberäkning 
av arbetstid och jourtid kan behöva göras, ska den personliga assistenten informera sin arbetsledare om det. 

 

Exempel/förtydligande 
En uppdragsgivare brukar vanligtvis ha sin nattvila (”jourpasset”) mellan kl. 23 och kl. 08, d.v.s. uppdragsgivaren brukar gå 
och lägga sig vid 23-tiden och gå upp vid 8 på morgonen. Assistansbehovet kan dock variera mellan nätter. Dels kan det 
variera vilken tid uppdragsgivaren går och lägger sig / somnar eller vilken tid hen vaknar / går upp nästa dag. Dels kan det 
variera hur mycket aktiv assistans som behövs under natten. 

Eftersom det inte i förväg kan anges exakt när assistansinsatsen ska komma att vara aktiv eller inte, schemaläggs (i det här 
exemplet) ett genomsnitt på 5 timmar som aktivt arbete och 4 timmar som jour. Samma genomsnitt används för alla nätter, 
oavsett om behovet ser olika ut från natt till natt. 

w De 5 timmarna aktiv tid är inräknade i anställningsavtalets arbetstidsmått. Varje timme aktiv tid ersätts med ordinarie lön 
samt OB-ersättning. 

w De 4 timmarna jour ingår inte i arbetstidsmåttet. Varje timme jour ersätts med 25% av ordinarie lön samt OB-ersättning. 
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