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Riktlinjer för timavlönad anställning i Bemanningsenheten 

 

1. Du måste vara aktiv användare i Time Care, det innebär att du kontinuerligt 

måste uppdatera din tillgänglighet. Tillgänglighetstid ska läggas med minst en månads 

framförhållning. Undantag kan göras efter överenskommelse med Bemanningsenheten. 

Det är lika viktigt att ta bort tillgänglighet som att lägga till. 

 

2. Har du lagt dig tillgänglig får du räkna med att du blir bokad på en tur som 

ligger inom ramen för din tillgänglighetstid. 

 

3. Ett bokat pass är en ömsesidig överenskommelse mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. Det innebär att du är garanterad ett bokat pass. Det är endast orsaker som 

sjukdom, vård av sjukt barn eller så kallade enskilda angelägenheter enligt AB som gör att 

du kan avboka ett pass. 

 

4. Du kan bli flyttad av Bemanningsenheten mellan de olika verksamheterna 

där du av arbetsgivaren bedöms som kompetent. Det innebär att även om du är bokad på 

en arbetsplats, och det finns ett akut behov på en annan arbetsplats, så har vi rätt att flytta 

dig. 

 

5. Du kan inte byta ditt arbetspass med någon annan timavlönad eller 

tillsvidareanställd. 

 

6. Alla bokningar ombesörjs av Bemanningsenheten, du får inte ta emot 

bokningar av personal ute på enheterna, såvida det inte gäller akuta situationer då 

Bemanningsenheten är obemannad. 

  

7. Du ska ha grundläggande datorkunskaper och tillgång till mobiltelefon. 

 

8. Du ska minst ha tillgänglighet varannan helg, plus fyra andra 

tillgänglighetstider under en månad. 

 

Om du vid upprepade tillfällen inte följer ovannämnda riktlinjer, kan din anställning komma 

att avslutas. 

 

Du kan maximalt arbeta 300 arbetsdagar utan adekvat utbildning i social sektors 

verksamheter. Vid påbörjad utbildning till undersköterska eller likvärdig utbildning inom 

socialt arbete kan din anställning förlängas ytterligare. Arbetsgivaren gör individuella 

bedömningar för förlängningar i varje enskilt fall. Bedömningskriterierna utgår alltid ifrån 

verksamheternas behov och den enskilda medarbetarens kompetens.    
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