Uppdragsbeskrivning:

Bemanningscentralen
Uppdragsbeskrivning för Bemanningscentralen
Bemanningscentralens uppdrag är bemanning av visstidsanställda vikarier inom
Äldreomsorg, Stöd och Omsorg, Barnomsorg, Fritidsverksamhet, Förskoleklass och
Grundskola årskurs 1-6. I uppdraget ingår även ansvar för annonsering, rekrytering, LAShantering och lönesättning av timvikarier.
Omfattning
Att tillsätta vikarier för undersköterska, vårdbiträde, stödassistent, personlig assistent,
stödpedagog, vårdare, resurspedagog, ekonomibiträde, lärare, barnskötare, elevassistent,
fritidsledare och kock.
Tillsättning av vikarie för ordinarie personals korttidsfrånvaro från 3 timmar till och med 2
veckor. Vid behov av vikarie överstigande 2 veckor tom 3 månader hjälp med namn på
vikarier som kan vara aktuella för ett vikariat utefter företrädesrätt till återanställning (LASListan).
I uppdraget ingår även annonsering, rekrytering och lönesättning av timanställda vikarier
samt ansvar för att aktuell lista med uppgifter om företrädesrätt till återanställning (LASlista) är uppdaterad.
Bemanning
Uppdragen tillsätts i så stor utsträckning som möjligt med tillsvidareanställd poolpersonal
och utöver dem tillsätts timanställda vikarier. Om uppdraget inte kan uppfyllas meddelas
ansvarig chef för aktuell arbetsplats/enhet i så god tid som möjligt innan aktuellt
bemanningstillfälle.

Mål
Att vara en servicefunktion som ska tillsätta vikariebehov på minst 3 timmar per
arbetstillfälle upp till tre månader.

Ansvar och befogenheter
Bemanningscentralens enhetschef ansvarar för att lämna namn på vikarier som kan vara
aktuella för ett vikariat utefter företrädesrätt till återanställning (LAS-Listan).
Bemanningscentralens enhetschef ansvarar för övergripande arbetsledning och
arbetsgivaransvar för vikarier.
Ansvarig chef på beställande arbetsplats/enhet ansvarar för arbetsledning och
arbetsgivaransvar under pågående uppdrag, för medarbetare som förmedlats via
Bemanningscentralen.
Vid vikariat mellan 2 v tom 3 mån kontaktar ansvarig chef, av bemanningen föreslagen
timvikarie för att komma överens. Tiderna läggs in i vikariebanken respektive lägger
beställning till vikariebanken.
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Vikariers arbetsskadeanmälan kommer chefer tillkänna via verksamhetssystem, LISA.
Enhetschef för Bemanningscentralen får dessa till sig och ansvarar för att skicka dem vidare
till ansvarig chef på beställande arbetsplats/enhet där skadan eller tillbudet inträffat för
handläggning.

ID: 2167 Version: 1

Utfärdat av: Socialtjänsten, Hemtjänst och Hemsjukvård

