
Välkommen till  Bemanningsenheten  

Leksands Kommun 



Hur fungerar det? 
 

Anmäl dig som tillgänglig 
Pass bokas in när du har anmält dig som tillgänglig för 

att kunna jobba. Detta sker utan att vi meddelar dig att 

du blivit bokad. Gäller arbetspasset samma dag kommer 

vi att ringa dig eller skicka en förfrågan via  SMS.  

Ligger du tillgänglig samma dag vi får ett behov förväntar 

vi oss att du kan arbeta. 

Vi bokar aldrig av ett redan bokat arbetspass utan att 

kunna erbjuda dig ett likvärdigt pass. 

Bokning kan ske på ett pass som gäller nästkommande 

dag fram till klockan 16:00 dagen innan.  

 

Minsta längd på arbetspass som bokas är 3 timmar. 

 

Minimikrav på tillgänglighet 
När du arbetar hos oss har vi ett minimikrav på hur 

mycket vi vill att du ska vara tillgänglig för arbete.  

Minikravet är åtta tillgänglighetspass per månad. 

  

Tillsvidareanställd personal ska lägga sig tillgänglig    

motsvarande den procent man önskar jobba upp sin    

tjänstgöringsgrad till.  

 

Undantag kan gälla för studerande och pensionärer eller på 

grund av annat särskilt skäl. Detta måste anmälas till   

Bemanningsenheten för att undantaget ska gälla.  

 

Tillgänglighet under kvällar och helger 
När Bemanningsenheten har stängt, under helger och 

röda dagar samt efter klockan 16.00 på vardagar, ringer 

verksamheterna själva in vikarier. Det innebär att du kan 

bli uppringd av verksamheten under helgen om du ligger 

tillgänglig. Kan du inte kan jobba under helgen ber vi dig 

ta bort den tillgängliga tiden senast torsdag kväll innan 

kl. 0:00 

 

Din kalender är din tidrapport - håll den 

uppdaterad 
Det är viktigt att tiderna och arbetspassen i din kalender 

stämmer överens med hur du har arbetat . Du ansvarar 

själv för att tiderna stämmer.                                     

Ta kontakt med Bemanningsenheten snarast om tex; 

- Arbetspasset saknas i lönesystemet 

- Du uteblivit från ett bokat pass. 

- Arbetspassets tid ej stämmer. 

 

Bemanningsenheten 

Ditt ansvar som vikarie 

 
Du ansvarar själv för att lägga din tillgänglighet och för att se 
till att du uppfyller minimumkravet på antal tillgänglighetspass 

per månad. Du väljer själv när du kan arbeta genom att lägga 
dig tillgänglig. Du kan närsomhelst ändra din tillgänglighet så 
länge du inte har blivit bokad. Det är ditt ansvar som vikarie 

att se till att tillgängligheten är uppdaterad.  
 
Det är bra om du lägger in tillgänglighet med så lång framför-
hållning som möjligt. 
 
Du ansvarar själv för när du ska arbeta och för att komma i tid 
till ditt arbetspass. Systemet bygger på att du ansvarar för din 
kalender. När du ligger tillgänglig förväntar vi oss att du kan 

arbeta.  
 
Bokningar  
Bokning är en form av avtal mellan arbetsgivare och arbetsta-
gare och vi förväntar oss att du inte avstår från en bokning.  
 
Uteblivande 
Uteblir du från ett bokat arbetspass innebär det att du brutit 
mot ditt avtal. Detta rapporteras och kan ha påföljder.  
 
Uppföljning av tillgänglig tid 
Vi följer upp alla våra vikariers tillgänglighet. Skulle du vid 
upprepade tillfällen missköta din kalender kan detta leda till att 

du inte kan jobba kvar som vikarie på Bemanningsenheten. 
 

SMS-förfrågan 
När du får en SMS-förfrågan från Bemanningsenheten är det 

ditt ansvar och din skyldighet att besvara denna. Om du skulle 

missköta detta upprepade gånger så kan det leda till att du inte 
kan jobba kvar som vikarie på Bemanningsenheten.  

SMS skickas till alla: 
- när det gäller arbetspass samma dag,  
- när det inte finns vikarier tillgängliga att boka på det aktuella        

arbetspasset.  
 
Vid frånvaro 
Blir du sjuk eller behöver vara hemma på grund av vård av 
barn när du har ett bokat arbetspass ska du ringa två samtal -  
ett till Bemanningsenheten och ett till arbetsplatsen - för att 

meddela att du är frånvarande. 
Blir du sjuk eller behöver vara hemma på grund av vård av 
barn när du inte har ett arbetspass men ligger tillgänglig är det 

viktigt att du omgående tar bort din tillgänglighet. 
 
Belastningsregister 
Detta utdrag är giltigt i tolv månader från utfärdandet.   

 

Arbetstid  

Den sammanlagda arbetstiden per månad för      

timanställd personal får inte överstiga 165 timmar.  

Du har ett delat ansvar med Bemanningsenheten att   

ovanstående efterföljs. Varje pass som överstiger fem 

timmar genererar minst 30 minuters rast enligt lag 

och denna rast ska tas ut.  

Arbetstidslagen 

Arbetstidslagen är den lag som styr arbetstider så att 

du inte arbetar mer än du ska. Arbetstidslagen styr 

hur mycket du får arbeta per dygn, per vecka och per 

år och också vilka raster du har rätt till och hur ofta 

du får ha dem under din arbetsdag. Arbetstidslagen 

styr även över nattvila, jourtid och övertid. 

Flexibel och arbetsvillig 

Har du som vikarie, eller tillsvidareanställd, under den 

senaste månaden inte anmält någon tillgänglighet och 

inte meddelat Bemanningsenheten någon anledning till 

detta – som till exempel praktik, semester eller   

liknande – kommer vi att avregistrera dig ur systemet 

och du får inte länger uppdrag hos oss.  

I en organisation av vår storlek med så många an-

ställda finns ett konstant behov av vikarier. Vi måste 

kunna tillsätta vikarier utifrån verksamhetens behov 

varje dag och vi måste därför ställa krav på dig som 

arbetar hos oss. Du behöver vara flexibel och     

tillgänglig med kort varsel på dagar, kvällar och nätter 

samt två av fyra helger per månad.  

Rätt inställning och gott bemötande är                

framgångsfaktorer för att vara korttidsvikarie i       

Leksands kommun. 

 - Har du det vi efterfrågar är du en ovärderlig resurs 

i vår organisation!  

 


