
Instruktion WinLas Bokning 
 

Vi ska starta upp ett vikariebokningssystem som omfattar hela BUN i Säters kommun. Vi kommer 

fortsättningsvis att boka alla våra vikarier via detta system som heter WinLas Bokning, vilket ställer 

krav på Dig som vikarie. Vi har skapat en webbkalender åt dig som vi vill att du håller uppdaterad så 

att vi kan erbjuda dig så mycket jobb som möjligt. Nedan kommer kort information om vad vi 

förväntar oss av dig som vikarie och hur du använder dig av din webbkalender. 

 

1 För att få tillgång till din kalender behöver du registrera dig. Gå in på winlas.sater.se och klicka på 

registrera. 

2 Fyll i personnummer och e-postadress och välj lösenord. Klicka i rutan för körkort och bil om du har 

det. Klicka på registrera. 

3 Logga sedan in med hjälp av dina inloggningsuppgifter. Klicka på ”Gå vidare till din kalender”. 

4 Nu är du inne i din kalender. Här lägger du din tillgänglighet, dvs. du fyller i de datum och tider som 

du kan jobba. Vi kan då se din tillgänglighet i vårt bokningssystem och boka på dig på arbetspass om 

vi har behov av vikarie (observera att din tillgänglighet inte per automatik garanterar att du får jobb, 

bara att du kan jobba om behov finns hos arbetsgivaren). 

5 Du lägger din tillgänglighet genom att hålla muspekaren på det datum och klockslag som du kan 

starta ditt arbetspass, klicka och håll musknappen intrycket samtidigt som du drar ett streck till det 

klockslag du vill avsluta ditt arbetspass. Strecket visar mellan vilka tider som du kan jobba. Du kan 

även klicka på plusset i högra kanten och välja klockslag i rullisten, klicka lägg till. 

6 För att ta bort eller ändra din tillgänglighet klickar du på pennan eller runda cirkeln med streck i. 

7 Ju mer uppdaterad du håller din kalender, och ju mer tillgänglig du ligger i kalendern, desto större 

är chansen att du får jobb. Kom ihåg att ta bort din tillgänglighet om du har fått förhinder, ligger du 

tillgänglig räknar vi med att du kan jobba!  

8 Om du blir bokad på jobb kommer ett sms till din mobiltelefon med information om arbetspasset. 

Om du kan jobba svarar du med ett JA. Om du inte kan jobba svarar du NEJ. Det är viktigt att du bara 

skriver JA eller NEJ. Om du svarar JA är du bokad på arbetspasset och kommer inte få ett ytterligare 

sms, du har bekräftat genom att svara JA. Om du svarar NEJ får du heller inget ytterligare sms, men 

du blir inte bokad. Det är viktigt att du svarar så fort du kan så att vi kan planera vår verksamhet! 

 

 



I din webbkalender syns det bokade arbetspasset som ett rosa streck.  

 

 

 

9 Du fortsätter att rapportera din arbetade tid som vanligt i PS eller på tjänstgöringsrapport (T3) för 

att få din timlön. På sikt kommer din tidsrapportering att skötas på annat sätt, men fram till dess 

fortsätter du rapportera tiden som vanligt. 

 

Har du frågor hör av dig till Bemanningen 

Lycka till! 


