
Hur sker vikarieplanering vid planerad frånvaro

Önskemål om ledighet ska göras till respektive enhetschef minst 7 
vardagar i förväg. Enhetschefen lägger därefter önskat 
vikariebehov till bemanningsenheten via Winlas. Besked om 
vikarie lämnas av bemanningsenheten via Winlas vikariesystem.

Vid LAS-vikariat lämnar enhetschefen in blanketten med 
förutsättningarna för lasvikariatet till Bemanningsenheten. 
Bemanningsenheten tar sedan fram den vikarie som har rätt 
behörighet och kompetens med den längsta LAS-tiden. 
Bemanningsenheten meddelar sedan ansvarig enhetschef namn på 
aktuell vikarie. Enhetschefen i sin tur tar kontakt med vikarien. 

Om vikarien nekar till LAS-vikariatet så meddelar enhetschefen 
detta till bemanningsenheten. Enhetschefen ansvarar för att 
informera berörd vikarie att man därigenom tappar sitt LAS- 
företräde samt att bemanningsenheten utför en ny sökning på ny 
vikarie till enhetschefen

Vid LAS-vikariat så är det enhetschefen som ansvarar för att 
placeringsschema görs alternativt meddelar lönekontoret vilken rad 
aktuell vikarie ska schemakopplas på. Lönekontoret ansvarar för 
att utföra schemakopplingen.

Tjänstgöringsrapporter och anställningsavtal

Sedan bemanningsenheten övertagit vikariehanteringen på 
enheterna så innebär det att tim-/lönerapporteringen försvunnit, 
detta sker nu direkt i Personec-P, det vill säga, inga lönerapporter 
i pappersform.

Bemanningsenheten
Arbetsrutiner och samarbete



Vad är bemanningsenheten

Bemanningsenheten är en central funktion för planering och 
rekrytering av vakanser i verksamheterna.

Bemanningsenheten ska samordna och effektivisera vikarieplaneringen 
och så långt det är möjligt säkerställa kompetens och kontinuitet vid 
frånvaro.

Bemanningsenheten använder i sin planering följande grupper.

•• En pool med tillsvidareanställd personal
•• Deltidsanställd personal som vill arbeta extra
•• Utbildade timvikarier
•• Outbildade vikarier

Var finns vi? Hur kontaktar man bemanningsenheten

Bemanningsenheten är placerad på plan 2 i förvaltningsbyggnaden

Erika Holmström Bemanningsadministratör 17180

Jenny Sjögren 

Anne-Lie 
Nordström

Bemanningsadministratör

 Bemanningsadministratör

17154
 

17128

Ingrid Eriksson Enhetschef 17169

Bemanningsenheten har öppet vardagar kl. 06.30-15.30

Fax:  0929-17447
Mail: bemanningsenheten@alvsbyn.se

Öppettider

Bemanningsenheten har i dagsläget öppet telefonerna 
06:30-15:30 alla vardagar. Besökstid vardagar mellan 13:00-
14:00. 

Hur sker vikarieplaneringen vid oplanerad frånvaro

All frånvaroanmälan görs som tidigare till arbetsplatsen. Det är 
respektive enhetschef som bestämmer när och i vilken 
omfattning vikarie behövs. Det ska på varje enhet finnas 
skriftliga rutiner för hur man gör när någon sjukanmäler sig 
både när bemanningsenheten har öppet och när den är stängd.

Enheterna har dock inte rätt att själva boka vikarier under 
bemanningsenhetens öppethållande. Det är enbart vid 
akutsituationer kvällar, helger, nätter som det är respektive 
arbetsplats som ordnar ersättare. 

Vikariebeställning hos bemanningsenheten

Arbetsplatsen/enhetschefen lägger sin beställning i vårt 
bokningssystem Winlas. Om man väljer att faxa så ska 
blanketten ”Beställning av vikarie vid oplanerad frånvaro” 
användas.  Inga beställningar tas emot via mail!

Rutin när arbetsplatsen själv bokat vikarie

När verksamheten själva har ordnat vikarie via den levande 
jourlistan i Winlas läggs beställningen direkt in i Winlas med 
bokad vikarie. Bemanningsenheten tar sedan hand om 
beställningen så fort vi finns på plats.
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