
TIMVIKARIE
Socialtjänsten Piteå kommun



I den här foldern och på hemsidan har vi samlat  
information som ska underlätta för dig i ditt nya arbete.

HEJ OCH  
VÄLKOMMEN  
TILL OSS PÅ  

PITEÅ KOMMUN!

VI HOPPAS ATT  
DU SKA TRIVAS HOS  

OSS INOM SOCIALTJÄNSTEN 



ARBETSGIVAREN  
PITEÅ KOMMUN
Piteå kommun är en politiskt styrd organisation där alla anställda är en  
viktig del i vårt gemensamma uppdrag - att jobba för pitebornas bästa.  
Vi ska ge den bästa servicen med individen i fokus. 

SOM MEDARBETARE 
VILL VI ATT DU:
VÅGAR  
Att du litar på din intuition och dina 
arbetskompisar, att du tar initiativ, är 
öppen och tänker nytt. Dessutom vill  
vi att du står upp för ditt jobb och att 
du tar beslut för det du är ansvarig för.

HAR LÅGA 
Att du visar engagemang och brinner 
för ditt uppdrag (utan att brinna upp!), 
att du tar ansvar och deltar i utvecklingen 
av ditt jobb och lär av andra.

HAR FÖRMÅGA  
Din arbetsinsats är en del av helheten 
i Piteå kommun och du gör skillnad 
för piteborna. Därför är det viktigt att 
du använder och delar med dig av ditt 
kunnande och att du följer det som är 
bestämt.



Som korttidsvikarie har du en  
timanställning (intermittent), vilket  
innebär att du är anställd de dagar  
du har bokade arbetspass. 

Om du blir sjuk eller har vård av barn 
är det viktigt att du ringer och meddelar 
Bemanningsenheten samt arbetsplatsen 
så fort som möjligt. Blir du sjuk kvällen 
innan och Bemanningsenheten har 
stängt, kontakta din arbetsplats först 
och sedan Bemanningsenheten när 
den öppnat. Vid vård av barn behöver 
Bemanningsenheten få veta ditt barns 
födelsedatum. 

Lön utbetalas via Swedbank den  
27:e varje månad. Har du en annan 
bank än Swedbank behöver du  
anmäla ditt konto på: 
www.swedbank.se/kontoregister 

Är du timanställd utbetalas lönen  
en månad i efterskott.

En så kallad genomförandeplan finns  
för varje enskild vårdtagare/brukare.  
Där hittar du information som är  
viktig att läsa under introduktionen  
men även efteråt. 

ANSTÄLLNINGSFORM ANMÄL ALLTID  
FRÅNVARO

VIKTIGA  
TELEFONNUMMER  
OCH ÖPPETTIDER

LÖNEINFORMATION 
FÖR TIMVIKARIER

GENOMFÖRANDEPLAN

ALLMÄN INFORMATION 
FÖR TIMVIKARIER

Bemanningsenheten:  0911-69 70 70

Mån-fre:  06.30-16.30 
Lör & sön:  06.30-14.00

Piteå kommuns växel:  0911-69 60 00 
Lönecenter: 0911-69 61 90 



När du blir anställd som timvikarie blir 
du kallad till en central introduktion. 
Den innehåller bland annat information 
från personalavdelningen, information 
om Socialtjänstens dokumentationssys-
tem och allmän vårdhygien.

INFORMATION OM  
CENTRAL INTRODUKTION 

Att anmäla sig tillgänglig eller otillgänglig 
för arbete innebär att du skriver in vilka 
dagar (datum) och tider du kan arbeta. 

• Logga in i  TCP via  
 http://timepool.pitea.se

• Klicka dig in i din kalender, där kan  
   du skriva in hur du kan arbeta samt 
   ändra eller ta bort dagar och tider  
   du lagt in tidigare.

• Förfrågningar gällande arbete de  
   dagar/tider du har anmält att du kan 
   jobba får du via sms och du svarar ja 
   eller nej på dessa. 

• När du är inloggad i TCP kan du se  
   de arbetspass du är bokad på under  
   mitt schema. 

TIME CARE POOL 
(TCP) OCH HUR DU 
ANVÄNDER DEN





MED  
BRUKAREN/
VÅRDTAGAREN  
I FOKUS

När du kommer hem till en brukare/
vårdtagare är det bra att tänka på att  
du är gäst i dennes hem och att det är  
viktigt att ha ett vänligt bemötande  
samt att alltid hälsa och presentera sig. 

• Du får inte ta emot gåvor eller  
   pengar från brukare/vårdtagare.

• Brukarens/vårdtagarens telefon  
   får inte användas för privat bruk.

• Tänk på våra allergiker - undvik dofter.

• Inom Piteå kommun råder  
   rökfri arbetstid. 

• Piteå kommun ska vara en  
   alkohol- och drogfri arbetsplats.

Alla anställda inom socialtjänsten lyder 
under sekretesslagen, vilket innebär 
att du har tystnadsplikt och måste 
respektera individens integritet. Du 
kommer att få skriva under ett papper 
om tystnadsplikt i samband med att du 
blir anställd. 

VIKTIGT  
ATT TÄNKA PÅ

TYSTNADSPLIKT

Är ett system som registrerar tiden du 
är hos brukaren. Under din introduktion 
får du information om hur Intraphone 
används. Den kod du får för in – och 
utloggning är personlig och får alltså inte 
lämnas till någon annan. Varje månad 
signeras all närvaro med hjälp av ditt 
Bank-ID.  
 
Om du saknar Bank-ID får du besöka 
stadshuset varje månad för att signera 
manuellt, kontakta då Eva Westerlund 
på telefonnummer 0911-69 62 35.  

Eftersom du inte har någon lunchrast 
och ska äta hos din brukare tar du med 
egen mat. 

Brukaren ska använda kommunala 
färdmedel eller färdtjänst. Om du som 
personlig assistent använder din privata 
bil eller kör brukarens bil är det en 
överenskommelse mellan dig och bru-
karen som arbetsgivaren inte tar något 
ansvar för. 

INTRAPHONE MAT

RESOR

TILL DIG SOM JOBBAR  
SOM PERSONLIG ASSISTENT



Socialtjänsten
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se

Om du vill veta mer om socialtjänsten och  
Piteå kommun hänvisar vi dig att läsa på:  

www.pitea.se samt Intranätet/Insidan. 

LÄS MER
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