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Medarbetarskap

Vad innebär det att vara en god medarbetare? Hur ska 
man förhålla sig till varandra och på arbetsplatsen?

Ta del av medarbetarpolicyn, där står det bland 
annat:

o Du tar ansvar både för dig själv och för helheten 
med fokus på det gemensamma. Du bidrar till en 
god arbetsmiljö.

o Du bidrar till trivsel på arbetsplatsen och mot 
dem du jobbar med.

o Här kan du läsa om policyn.

Som medarbetare ska du ta del av och använda 
kunskap/information om: 

o Procapita eller LifeCare (dokumentationssystem), 
Intraphone (om du är anställd som personlig 
assistent) och allmän information om brukare.

http://insidan/information/reglerochstyrning/Dokumentbibliotek/Medarbetarpolicy.pdf


Åtaganden och ansvar

Arbetsgivaren ska:

o Betala avtalad lön

o Tillhandahålla god arbetsmiljö

o Samarbeta med berörda parter

o Samverka förändringar

Medarbetaren ska:

o Utföra avtalat arbete

o Följa avtalade ordningsregler

o Följa säkerhetsföreskrifter och använda 
skyddsutrustning

o Samarbeta med kollegor, chefer och annan 
personal

o Följa kommunens värdegrund

Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet



Schema

Arbetstid:

Ditt schema läggs periodvis. Arbetstiderna varierar 
efter verksamhetens behov. Du kan jobba både dag, 
kväll, natt och helg.

Utlåningstid:

Utlåningstid innebär att du kan jobba på andra 
arbetsplatser inom socialkontorets verksamheter om 
behovet finns.

Rast:

Rast innebär att den tiden finns inlagd i schemat, 
rasten är obetald och du får lämna arbetsplatsen.

Måltidsuppehåll:

Måltidsuppehåll innebär att du inte har någon rast 
under  arbetspasset och äter när verksamheten 
tillåter. Du får inte heller lämna arbetsplatsen.



Schema

Sjukanmälan/frånvaro

Anmäl i god tid! Tänk på att ju snabbare du ringer, 
desto lättare är det att hitta en ersättare.

o Du ringer till din chef och din arbetsplats

o Du lägger in din frånvaro i självservice

Jobbar du inom personlig assistans gäller följande 
(mer information hittar du på nästa bild):

o Du ringer till Bemanningscenter

o Meddelar chef samt tar reda på vilka rutiner som 
gäller hos kunden du jobbar för

Ledighet:

Ledighet är svår att bevilja under sommaren. Övrig tid 
under året ska alla ledigheter sökas i god tid och 
beviljas av chef.



Bemanningscenter  0910-585211
för dig som jobbar inom personlig assistans

Vid sjukdom

Ring alltid till Bemanningscenter och anmäl dig sjuk i så 
god tid som möjligt.

Bemanningscenters telefontid våren 2021 tom v.25

o Öppet måndag-fredag 06:30-17:00

o Telefontid 06:30-14:00

o Öppet helg/röda dagar 06:30-13:00

Bemanningscenters telefontid sommaren 2021 v.26–34

o Öppet måndag-fredag 06:30-16:00

o Telefontid 06:30-14:00

o Öppet helg/röda dagar 06:30-13:00



Bemanningscenter 0910-585211

TimeCare Pool (TCP)

• I TCP lägger du dig tillgänglig för arbete och kan 
bli bokad eller bokar själv lediga arbetspass.

• Du blir anmäld till en introduktion i hur man 
använder TCP innan du börjar arbeta.

Utlåning i TimeCare Pool (UTP):

• Är tid som innebär att du kan jobba på andra 
arbetsplatser inom socialkontorets verksamheter 
om behovet finns.

• Denna tid kan vara inlagd i ditt schema och är 
markerad med UTP.



Mobiltelefon och dator

o Privata mobiltelefoner ska alltid vara avslagna 
under arbetstid i socialkontorets verksamheter.

o Undantag: Medarbetare som har 
utlåningstid i TCP. Då måste mobilen vara 
påslagen för att du ska kunna bli bokad.

o Skada på privat mobiltelefon ersätts inte av 
arbetsgivaren.

o Arbetstelefonen används för arbetssamtal.

o Datorn är ett arbetsredskap och får inte användas 
till privata ärenden.



Intraphone
för dig som jobbar inom personlig assistans

o Via Intraphone redovisas utförd tid till 
Försäkringskassan.

o Alla pass hos kunden ska loggas och godkännas i 
Intraphone.

o Du loggar in med ditt användarnamn och pinkod 
via en app på assistenttelefonen.

Viktiga datum varje månad:

o 1: a datumet i varje månad ska alla loggar ska 
vara kontrollerade och godkända för föregående 
månad.

o 12:e-15:e datumen i varje månad ska blanketten 
ska signeras med din privata Bank ID.



Sekretess

o Vem får du prata med?
Enbart de inom socialförvaltningen som har 
samma sekretess som dig om de har behov av 
uppgifterna.

o Vad pratar du om?
Endast det som behövs för att ge brukaren rätt 
vård och omsorg.

o Hur pratar du och var befinner du dig?
Du tänker på var du pratar och vilka som kan höra 
vad du säger.

o Hur länge gäller sekretessen?
Den gäller fr.o.m. att du har skrivit på 
tystnadspliktsavtalet och även efter du har slutat 
jobba på den aktuella arbetsplatsen.

o Förvaring av information
Sekretessmaterial förvaras ej tillgängligt för 
utomstående.

Sekretessen gäller förutom det som sägs, även det som skrivs, t.ex. 
på sociala medier.



Lön

o Utbetalning sker 27:e varje månad
Har du timlön ligger lönen släpande, vilket 
betyder att du t.ex. får lön för det du arbetat i juni 
först i juli.

o Bankkonto
Du meddelar Nordea på vilket bankkonto du vill 
att lönen ska sättas in.

o Omkostnadsersättning
Du får ersättning i efterhand för eventuella utlägg 
i ditt arbete, till exempel biobiljett eller 
restaurangbesök med brukare. Fråga dina 
kollegor/chef vad som gäller.



Gåvor/mutor

o Du som anställd ska avstå att ta emot gåvor från 
brukare/anhöriga.

o Det är viktigt att anställda uppfattas som 
professionella i sitt uppdrag och inte kan påverkas 
genom otillbörliga belöningar. Detta gäller till 
exempel

o Låna/låna ut pengar

o Privata tjänster

o Affärsförbindelser

o Förklara för brukaren att du som anställd 
inte får ta emot gåvor eller andra 
belöningar.



Alkohol- och drogpolicy

o Våra medarbetare är drogfria, arbetsplatserna är hälsosamma och med hög 
trivsel.

o Missbruk av alkohol och andra droger får inte förekomma på våra arbetsplatser.

o Bruk av alkohol på fritiden får inte påverka effektiviteten, säkerheten och 
trivseln i arbetet.

o Misstanke om, eller konstaterad, onykterhet eller annan droganvändning 
hanteras enligt kommunens handlingsplan.



Trafiksäkerhetspolicy

När du kör kommunens bilar marknadsför du 
kommunen, därför är det viktigt att följa 
trafikreglerna och visa hänsyn i trafiken.

o Du som förare har ansvar för att du har de 
nödvändiga behörigheter, följer trafikreglerna 
och föreskrifter.

o Regler kring alkohol och droger gäller förstås här.

o Tar du mediciner är du ansvarig för att säkerställa 
att dem inte påverka trafiksäkerheten.

o Du ska alltid rapportera tillbud/olyckor.

Skellefteå kommun betalar inte böter som ådömts förare vid 
användning av kommunens fordon.

Här hittar du föreskrifter, råd och anvisningar
för dig som kör kommunens bilar.

http://insidan/information/reglerochstyrning/Dokumentbibliotek/Kommunens%20fordon%20anvisningar.pdf


Brandskyddspolicy

Inom våra verksamheter skall det bedrivas ett 
systematiskt brand-skyddsarbete.

Detta innebär att det på varje arbetsplats ska finnas 
brandskyddsansvariga, planer, utbildningar, 
dokumentation, kontroll och förebyggande arbete.

Personlig assistans och hemtjänst är ett undantag se 
nästa bild.



Brandskyddspolicy personlig assistans och 
hemtjänst

o Du som arbetar inom personlig assistans 
eller hemtjänst har inte 
brandskyddsansvar i 
brukarens/vårdtagarens hem.

o Du som medarbetare ska ta reda på var 
utrymningsvägar, brandfilt samt 
brandsläckare finns.

o Du som medarbetare ska även veta hur 
man larmar om brand skulle uppstå.



Välkommen till Stöd 
och service

Vi är glada att du valt att 
jobba hos oss!
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