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Registrera ett nytt konto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att skapa ett konto så  gå till sidan för inloggning för 

arbetsställen och klicka på ”Registrera dig”. Du får län-

ken av din kontaktperson på kommunen. 

 

 

Fyll i samtliga uppgifter och välj ett eget lösenord.  Lö-

senordet måste vara minst åtta tecken långt och inne-

hålla minst en stor och en liten bokstav samt en siffra. 

Upprepa samma lösenord på sista raden och klicka se-

dan på ”registrera dig”.   

 

Nu kommer ett mail skickas till din e-postadress så att 

du kan bekräfta att din adress. Det är en säkerhetsåt-

gärd för att förhindra att obehöriga skapar konto med 

din mejladress.  Öppna mailet och klicka på länken 

”Bekräfta registreringen”. Observera att ni måste göra 

detta moment när kontot skapas eftersom länken i 

mejlet endast gäller under en viss tid. Om tidsgränsen 

passerats måste ni börja om från början. 

 

I en del kommuner är det valbart att ange sitt person-

nummer. Väljer du då att inte registrera ditt person-

nummer kan du fortfarande registrera konto och an-

mäla platser men du kommer inte att kunna se per-

sonuppgifter på de personer som placeras hos er.  

Det är en anpassning till GDPR. 
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Inloggning för befintlig användare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyll i den e-postadress som du registrerade på 

kontot då det skapades. Har du glömt ditt lösen-

ord så tryck på knappen ”Glömt din inlogg-

ning?”.   

 

 

 

 

Får du detta felmeddelande (se bild till vänster) 

har du försökt logga in med en e-postadress 

som inte är registrerad i systemet. Försäkra er 

om att du använt rätt mejladress och om pro-

blemet kvarstår, vänd dig till kommunen.  
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Översikt 

När ni loggar in i systemet är det denna översiktsvy ni möts av. Om du med ditt konto har åtkomst till mer än ett arbetsställe kan 

du växla mellan dina arbetsställen längst upp till vänster. I detta exempel är arbetsstället Bamses Förskola. 

Arbetsställe: Här visas en sammanfattning av de uppgifter som finns registrerade om ert arbetsställe. 

Platser: Här visas era registrerade platser grupperat efter vilka platser som är likadana. När kommunen är klar med Matchning 

kommer ni här att kunna se vilka deltagare som kommer till er.  

Närvaro: Om kommunen har aktiverat denna funktion är det här ni rapporterar närvaro  på de personer som är placerade hos er.  

Omdömen: Om kommunen har aktiverat denna funktion är det här ni lämnar omdöme på de personer som varit placerade hos er. 

Efter avslutad period kan personen få ett intyg där omdömet visas.  

Arbetsmiljö: Om kommunen har aktiverat denna funktion är det här ni ser information om arbetsmiljövillkor och det finns även 

arbetsmiljöblanketter som ni förväntas fylla i och lämna in. 

Statistik & rapporter: I denna flik kan ni få ut excellistor med platser och placerade personer för alla arbetsställen du har åtkomst 

till. 

Mitt användarkonto: Här ser du en sammanfattning av dina kontouppgifter samt vilket/vilka arbetsställen du har åtkomst till. 

Åtkomsthantering: Denna flik visas bara om kommunen låter dig administrera åtkomster till ert/era arbetsställe/n.  

Skapa arbetsställe: Det är möjligt att ha åtkomst till mer än ett arbetsställe. Under denna flik kan du lägga till ett nytt arbetsställe 

eller begära åtkomst till arbetsställen som redan finns inlagt i systemet men som du i dagsläget inte har åtkomst till.  
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 Om er kommun har valt det så kommer det nu krävas att ditt 

konto godkänns av kommunen innan  ni kan gå vidare och regi-

strera era övriga uppgifter.  I så fall visas följande information: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När kontot godkänts kommer ett mejl som bekräftar detta, se exempel till vänster. Klicka på länken ”klicka här” så kommer ni 

till inloggningssidan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är ert konto registrerat och ni kan komplettera med uppgifter om ert arbetsställe.  
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Registrera uppgifter om ett nytt arbetsställe  

Fyll i arbetsställets namn och organisationsnumret, format XXXXXX-XXXX.  

I rutan ”Organisationsnamn” skriver ni in namnet på den organisation som ni tillhör OM ni tillhör en organisation. Är ni ett fri-

stående arbetsställe lämnar ni detta fält tomt. Exempelvis anger ”Förskolan Skogsgläntan” att den tillhör organisationen ”Stadens 

Kommun” precis som alla andra förskolor i Stadens kommun också gör. 

Arbetsställena ”Klassons Allrent - städlag Ikea” och ”Klassons Allrent—städlag ICA Maxi”  anger båda att de tillhör organisationen 

”Klassons Allrent”. 

”Johans Cykelverkstad” som inte hör ihop med något annat arbetsställe lämnar fältet tomt. 

I rutan ”Huvudsakligt geografiskt område”, anger ni det geografiska område som stämmer bäst in på arbetsställets placering. Vilka 

geografiska områden som finns tillgängliga att välja hänger ihop med den kommunindelning som gjorts av verksamheten som tar 

emot er anmälan. 

”Förvaltning/verksamhet” anges endast av kommunala verksamheter. 
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Ansöka om åtkomst till ett befintligt arbetsställe  

När personen har registrerat sitt konto och vill ha åtkomst till ett befintligt arbetsställe måste man begära åtkomst till arbetsstället. 

Om systemet hittar önskat arbetsställe så visas knappen ”Begär åtkomst”.  Ett mejl skickas då till befintliga konton på just det ar-

betsstället OCH för administratör visas förfrågan som en bevakning i kontohantering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förfrågan kommer nu att behandlas av person med behörighet till arbetsstället eller av kommunens handläggare. När förfrågan är 

godkänd skickas ett mejl och hen kan nu logga in och har åtkomst till arbetsstället. 
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Registrera platser 

 

Godkännande av villkor 

Beroende på hur kommunen har valt kan ni vara tvungna att 

godkänna vissa villkor i samband med att ni registrerar platser. 

Läs i så fall igenom villkoren i informationstexten innan ni ac-

cepterar.  

Det kan även vara så att ni måste tala om för vilken målgrupp 

du lägger till platser, i så fall måste ni även välja vilken grupp 

platserna är ämnade för.  Om kommunen erbjuder platser till 

fler olika målgrupper så ska ni fått information om detta. Kon-

takta kommunens handläggare om du har några frågor. 

 

 

 

 

 

 

Registrera platser 

Nästa steg är att ange vilka platser ni erbjuder, det vill säga tala om hur 

många personer och under vilka villkor som ni kan ta emot. Varje plats 

kan ta emot en person.  

Det är obligatoriskt att ange ”Arbetsområde”, ”Geografiskt område” 

samt antal platser per period. Övriga fält är inte obligatoriska vid regi-

streringen utan ni kan komplettera med dessa uppgifter längre fram. 

Här är det dock viktigt att ni stämmer av med er kommun vilka riktlin-

jer som gäller för er. 

”Arbetstid” och ”Handledare” är fritextfält som kommer att visas för 

de ungdomar som placeras hos er. Här anger ni vad som kommer att 

gälla för platsen.  

Kommunen kan även ha angett ett antal matchningsvariabler med 

villkor för platser, t.ex. att den som får platsen måste vara simkunnig 

eller något helt annat som kommunen har bedömt som relevant. Om 

det visas kryssrutor kan ni markera de som är aktuella för er. 

I rutan ”Beskrivning” lämnar ni en beskrivning av vad ungdomen kom-

mer att få göra hos er. Det kan också vara en god idé att tala om ifall 

det är några särskilda villkor som ungdomarna behöver känna till. T.ex. 

vad som gäller kring arbetskläder, lunchmöjligheter eller liknande. 

Beskrivningen kommer att visas för ungdomarna på erbjudandebrev 

och i avtal. Tänkt därför på att  skriva utförligt och tydligt.  
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Perioder 

Perioderna för platserna kan anges på två sätt beroende på hur kommunen har ställt in systemet. Det är alltså inget ni kan påverka 

ute på arbetsstället.  

Fasta perioder: 

För fasta perioder är perioderna givna från 

början och en person placeras under HELA 

perioden. Detta är den vanligaste metoden för  

t.ex. för sommarjobbare, sommarpraktikanter 

eller skolpraktik/PRAO/APU/LIA  

Vilka perioder som är aktuella visas i inmat-

ningsformuläret och ni anger hur många per-

soner ni har möjlighet att ta emot i varje pe-

riod. Alla platser ni anger i det här steget kom-

mer se likadana ut, samma beskrivning, 

samma handledare osv. 

 

 

Ramperioder: 

För ramperioder anger ni under vilken period ni har MÖJ-

LIGHET att ta emot personer och hur många ni kan ta 

emot SAMTIDIGT. Hur lång den faktiska placeringen för en 

enskild person blir bestäms i samråd mellan er och kom-

munen. Ramperioder talar alltså om inom vilka ramar ni 

har möjlighet att ta emot personer. Har ni möjlighet att ta 

emot två personer samtidigt någon gång under våren så 

kan ramperioden vara ÅÅÅÅ-01-01 och ÅÅÅÅ-05-31.  

 

 

 

Olika platser 

Om ni skall ange flera platser som skall ha olika värden, t.ex. arbetsområde, registrerar ni en grupp av platser i taget och trycker 

sedan på ”Spara och lägg till fler” och upprepar proceduren för varje ytterligare sorts plats som ni vill lägga in. 
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Platser 

När ni sparar era platser visas en lista med alla era platser.  Listan grupperar platser som är likadana. 

 

Vill ni ändra någonting eller granska registrerade platser klickar du på aktuell rad för att visa redigeringsformuläret. Ändringar som 

görs nu kommer att gälla för alla de platser som anges i formuläret. 

Eftersom ändringar som görs denna väg gäller för flera platser kan du denna väg bara ändra uppgifter som är de samma på alla 

platser du vill redigera. Är det till exempel olika handledare på de olika platserna går det inte att redigera detta värde här utan redi-

geringen måste göras för varje plats enskilt via listan som visas i fliken ”Placeringar” 

 

I fältet ”Beskrivning” anger ni vad personen kommer att få göra på platsen. 

Det kan vara bra att här informera om  t.ex. arbetskläder. Denna information 

kommer att visas i erbjudandebrevet till den person som erbjuds platsen.  
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Matchade 

Under fliken matchade listas alla era platser som egna rader och här visas namnet på den person som tilldelats just denna plats. 

 

 

Bakom knappen ”Visa placeringsbrev kan ni få ut placeringsbrevet för er ert arbetsställe som i pappersform ger er information om 

de personer som är matchade till er. Brevet är inte tillgängligt när kommunen håller på med sitt matchningsarbete. 
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Rapportera närvaro—Via timlista 

När ni tar emot personer från kommunen kan det förväntas att ni dokumentera deras närvaro. Om er kommun har valt att aktivera 

funktion för att rapportera närvaro via systemet så är funktionen ”Närvaro” tillgänglig. Registreringen kan ske på två sätt. Dels via 

timlista som lämnas in av  deltagaren och dels via en tidsregistreringsapp. 

Rapportering via timlista. 

För att se vilka personer ni förväntas rapportera närvaro 

för klicka på ikonen ”Närvaro”. Fliken innehåller alla de 

personer som skall vara hos er. I översikten för varje 

deltagare visas status, den period som deltagaren ska 

arbeta/praktisera samt hur många timmar som redan 

registrerats. 

Rapporterar nya timmar genom att klicka på knappen: 

”Hantera närvaro”.  I formuläret som då öppnas ska 

deltagarens arbetade timmar under vald redovisnings-

period skrivas in. 

 

 

I detta exempel visas arbetade timmar men även OB-tillägg och sjuklön. 

Exakt vad som är aktuellt för er kommun kan kan skilja. Endast aktuella 

alternativ visas i formuläret.  

Även om registreringen sker per månad så är det inga problem att göra 

fler registreringar på samma redovisningsperiod. Alla timmar rapporte-

rade på samma månad kommer att räknas samman.  

 

 

Om ni inte kommer att rapportera någon ytterligare närvaro för en person ska ni klicka på knappen ”Avsluta” och ange om perso-

nen varit närvarande hela perioden som planerat eller om hen har slutat i förtid. Om en person inte har dykt upp och därmed inte 

skall ha några timmar alls trycker ni direkt på ”Avsluta” så avslutas personen utan några rapporterade timmar. Självklart bör ni 

även ha en dialog med ansvarig på kommunen i dessa ärenden. 
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Rapportera närvaro—Via tidsregistreringsapp—Deltagare 

Skillnaden mellan tidsredovisning via timlista och tidsregistreringsapp är att vid den senare så är deltagaren ansvarig för att själv 

föra sin tid via tidsregistreringsappen på deltagarens ”Mina sidor”. I detta fall blir det arbetsledarens ansvar att granska och god-

känna den tidsregistrering som personen gjort.  

Tidshantering för ungdom är integrerad i ”Mina sidor”. Sidan är responsiv och följande skärmklipp visar utseendet på mobiltelefon. 

Översta delen är avsedd för information till deltagaren. Denna information kan redigera av kund.  

 

För varje dag som person ska ange sin närvaro finns en symbol. Följande symboler är 

möjliga. 

 

Ingen närvaro är registrerad. 

Registrering gjord men inte godkänd. Redigering möjlig.  

Registreringen är godkänd. Redigering är inte möjlig.  

Sjukfrånvaro har registrerats. Hel dag eller del av dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

När deltagare valt aktuell dag visas ett inmatningsformulär för just 

den dagen. Standardinmatning är två pass med rast i mellan men 

ytterligare pass kan läggas till. 

Sjuk hel eller del av dag hanteras också via formuläret. I de fall OB-

tillägg ska betalas ut hanterar systemet det utifrån angivna tider och 

valt datum. OB kväll, natt, helg och storhelg.   
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Rapportera närvaro—Via tidsregistreringsapp—Handledare 

 

Den första delen i arbetsställeformuläret ser likadant ut som för rap-

portering via timlista. På samma sätt spm tidigare så ska önskad del-

tagare väljas genom att klicka på knappen ”Hantera närvaro”. Då 

öppnas en vy med samtliga dagar i deltagarens schema. Godkännan-

det av arbetspassen kan ske på två sätt. I klump eller dag för dag. I 

systemet finns inbyggda gränser som sätter varningar på dagar som 

avviker från det normala. 

 

Dessa gränser är: 

• Antal timmar överskrider en gräns per dag, t.ex. sju timmar. 

• Arbetat utanför normal arbetstid, t.ex. utanför 07:00 till 17:00. 

• Ungdomen har varit sjuk. 

• Arbetat på helg. 

OBS! Detta innebär INTE att ungdomen inte får jobba utanför satta 

gränser men den måste vara överenskommen med arbetsstället och 

ska granskas separat. Nedan visas hur en vecka kan se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa symboler visar att avvikelser finns. 
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Åtkomsthantering 

Om du har administratörsrättigheter för ett arbetsställe kan du även hantera vilka andra användare som skall kunna få åtkomst till 

ditt arbetsställe. Hanterar du flera arbetsställen kan du växla mellan dem med rullgardinslistan högst upp. 

 

Till vänster visas en eller flera personer som redan har åtkomst till det valda arbetsstället. Här kan du ta bort personer som inte 

längre skall ha åtkomst till arbetsstället.   

 

Till höger kan du ge andra/nya användare åtkomst till det valda arbetsstället. Om den användare du vill ge åtkomst för visas i den 

nedre listan kan du kryssa i åtkomst och trycka på ”Tilldela behörighet”. Om personen saknas i listan kan du skicka en inbjudan om 

åtkomst via e-post genom att mata in personens e-postadress och trycka på ”Lägg till”. 

I båda fallen kommer det att skickas ett mail till den andra personen med information om att den fått tillgång till ett nytt arbets-

ställe. Har personen inte ett konto i systemet sedan tidigare kommer den att få skapa ett konto med hjälp av den länk som skickats. 

 

 


