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Välkommen som vikarie! 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen, Säters kommun 

 
 Vad innebär det att vara timanställd som vikarie i Bemanningen? 

 

  

 Vi som arbetar inom kommunen är måna om att du som vikarie ska få möjlighet att arbeta 

så mycket som möjligt när du är anställd som timvikarie.  

 
När du är anställd som timvikarie i Bemanningen kan vi komma att erbjuda arbete upp till 

40 timmar i veckan eller max 165 tim/mån. Vi kan dock aldrig garantera ett visst antal 

timmar. Vi arbetar med att använda vårt webbstöd i så stor utsträckning som möjligt. Där 

har du som vikarie en viktig uppgift i användandet av kalendern. Därför lägger vi stort 

ansvar på dig men i gengäld har du också stor möjlighet till arbete med en aktiv kalender. 

Vi försöker att dela tiderna jämnt men kontinuiteten går före. 

 
 

 Hur arbetar vi? 

 

Vi arbetar med ett datastöd där enheter lägger in beställningar och vikarier lägger in de 

tider de kan jobba. Handläggarna matchar sedan tiderna. 

 

Mer tillgänglig tid ökar möjligheterna för arbete. Det är också viktigt att du tar bort 

tillgänglig tid innan du blivit bokad om du får förhinder. Kan du inte komma åt din 

kalender så ring till Bemanningen så kan vi ta bort den tillgängliga tiden. 

 

Det är ditt ansvar att ha koll på mobilen om du får ett sms av oss de dagar du lagt dig 

tillgänglig i kalendern. Vi tillsätter även akuta bokningar så vi kan ringa eller sms från kl 

07.00 om bokning samma dag. Vid akuta bokningar på morgonen mellan 07.00-08.30 

måste vi ha svar på sms snabbt eftersom vi endast kan skicka ut ett sms i taget. Vid hög 

belastning ringer vi. 
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Om du har tackat ja till ett arbetspass har du ingått ett muntligt avtal med Bemanningen 

och detta är lika giltigt som ett skriftligt.  

Står du som tillgänglig i kalendern och inte svara på sms eller samtal mer än TRE gånger 

så avslutas din timanställning.  

Vid allt för många avbokningar av bokade pass och många nej sms kommer vi att ta 

kontakt och ha en dialog om man ska vara kvar som vikarie. 

 

Om du fått en tid som av någon anledning blivit felbokad, har du rätt att få tiden om den 

ligger inom 7 dagar. Däremot har vi rätt att byta ut tid och plats för att undvika 

övertalighet med annan lämplig beställning. 

En stor fördel med en central vikarierekrytering är översikten av verksamheterna. För att 

kunna lösa frånvaro kan du bli tvungen att byta arbetsställe. Om det är ett pass med 

kortare tid har du rätt att få den tid som från början var avtalad, om du inte själv väljer att 

gå ner i tid. 

 

 Praktisk information 

 

 Anställningsavtal. Anställningsavtal skrivs ut i samband med första arbetstillfället 

(detta för att vi skriver avtalet från första arbetsdagen). Vi postar det till dig för 

underskrift.  

 

 Löneutbetalning.  

Timlön betalas ut den 27e i månaden i efterskott, dvs. arbetade timmar i juni betalas ut 

den 27e juli. Infaller den 27e på en helgdag så utbetalas lönen vardagen närmast före. 

Decemberlönen betalas alltid ut före jul. Semesterersättning betalas ut samtidigt med 

lönen.  

Säters kommun använder sig av Swedbank och personnummer för utbetalningar och 

därför behöver inga bankkontouppgifter lämnas in till personalenheten. Har du 

Swedbank som bank får du dina pengar insatta direkt på kontot. Har du annan bank får 

du hem en avi från Swedbank och du kan sen hämta ut pengarna. Vill du istället få din 

lön insatt på annan bank direkt, tar du själv kontakt med Swedbank i Säter i god tid 

innan första löneutbetalningen den 27e och meddelar detta.  

 

 Preliminärskattsedel.  

Du behöver lämna in en preliminärskattsedel när du är nyanställd för att 

personalenheten ska kunna göra riktiga skatteavdrag. Lämnar du inte in någon 

skattsedel dras 10% extra skatt. 
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 Tjänstgöringsrapporter.  

Du rapporterar in dina arbetade timmar för månaden på en tjänstgöringsrapport. Det 

finns tjänstgöringsrapporter att skriva ut på hemsidan.  Tjänstgöringsrapporten utgör 

underlaget för löneutbetalningen och får vi inte in den kan vi inte betala ut lön. Har du 

arbetat på flera olika arbetsställen samma månad, till exempel på fritids, som 

klasslärare och på förskolan så behöver du lämna in en tjänstgöringsrapport för varje 

arbetsställe.  Varje arbetspass ska signeras av en ordinarie på arbetsstället. Vikarierar 

du som lärare, då kan läraren i parallell klassen signera.  

Bemanningen behöver ha in rapporten så snart som möjligt efter den 30:e/31:a i 

månaden, dock absolut senast en vecka efter månadsbrytet. Efter det kan vi inte 

garantera att vi hinner få in lönen på rätt månad. Tjänstgöringsrapporterna kan du 

posta, scanna in och maila, lämna dem på arbetsställena i ett brunt 

interpostkuvert(märk Bemanning Bun). Lämnar du in din rapport för sent görs 

utbetalningen först nästkommande månad. 

 

 Sjukfrånvaro/Andra förhinder.  
Om du blir sjuk, eller om du får andra förhinder och inte kan arbeta på ditt bokade 

pass, kontakta du Bemanningen i så god tid som möjligt. Detta för att vi ska ha 

möjlighet att hitta en ersättare för ditt arbetspass. Vid sjukdom fyll i ”försäkran för 

sjuklön”  (Finns att skriva ut på hemsidan) och lämna in tillsammans med 

tjänstgöringsraporten. 

 Avbokning av pass.  
Är du inbokad på ett arbetspass är det inte tillåtet, från arbetsgivarens sida, att avboka 

passet med mindre är 7 dagars framförhållning. Tjänstgöringsställe och tider är dock 

tillåtna att ändra i rimlig mån utifrån verksamhetens behov. 

 Försäkringar.  

Som anställd är du försäkrad när du arbetar. Din administratör kan hjälpa dig att ta 

fram mer information om vilka försäkringar du omfattas av.  
 

 Kontakt. 

Bemanningen BUN  Bemanning BUN 

Jönshyttevägen 4 Box 300 

78332 Säter  78327 Säter 

bemannig@sater.se 

Josefine Bäck   0225-55 418 

Elisabeth Hellberg  0225-55 419 

mailto:bemannig@sater.se

