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Checklista, Att göra innan driftstart av tids- och insatsregistrering 

Handenheter 

 Är antalet handenheter i verksamheten tillräckligt? 

o Det bör finnas några extra att nyttja vid arbetsanhopningar eller då en 

handenhet laddar ur/går sönder 

o De extra handenheterna bör ingå i den vanliga poolen. Efter 3 månaders 

inaktivitet behöver handenheten registreras om 

 Förvaras handenheterna på ett säkert vis? 

 Upprätta lokala rutiner för att starta om och ladda handenheterna vid 

arbetspassens slut? 

 Finns en ansvarig medarbetare för handenheterna?  

o Exempel på arbetsuppgifter: kontrollera rutiner, laddning, behov av extra 

tillbehör såsom billaddare, administrera stafettelefoner  

 Ha en förteckning över vilken medarbetare som har vilken handenhet 

Behörigheter 

 Säkerställ att alla medarbetare har korrekta behörigheter och tillgång till rätt 

grupper i TES App 

 Upprätta lokala rutiner för att ansöka om behörigheter och avsluta behörigheter 

Verksamhetsombud (VO) 

 Finns lokala verksamhetsombud i tillräcklig omfattning för att kunna utbilda och 

coacha kollegor 

o I det dagliga arbetet, samtliga grupper (dag, kväll, natt, helg) 

o Vid nyrekrytering 

o Vid semesterperioder 
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 Har verksamhetsombuden förutsättningar att kunna genomföra sina 

arbetsuppgifter? 

 Har verksamhetsombuden genomgått utbildning? 

 Har verksamhetsombuden vetskap om vilka stöddokument och vilket 

utbildningsmaterial som finns att tillgå? 

 Vet verksamhetsombudet när Användarstöd respektive LKDATA ska kontaktas? 

Medarbetare 

 Säkerställ att samtliga medarbetare har fått erforderlig utbildning i TES App och 

interna arbetssätt kopplade till tids- och insatsregistrering och digital 

nyckelhantering 

 Säkerställ att medarbetare vet vart det senaste utbildningsmaterialet finns att 

tillgå (Användarstöds hemsida) 

 Säkerställ att medarbetare har kunskap om när VO, 

verksamhetschef/gruppchef/samordnare och LKDATA ska kontaktas 

 Upprätta lokala rutiner för byte av lösenord (password-kiosken) minst var 90:e 

dag 

 Säkerställ att medarbetare meddelar gruppchef/samordnare om tid avviker 

(planering och genomförande) 

Administration 

 Säkerställ att samtliga brukare är aktuella och ligger rätt i Treserva 

o Beslut 

o Tider och insatser 

o Frekvens 

 Säkerställ att tider och insatser stämmer överens mellan Treserva och TES 

 Säkerställa att tider och insatser stämmer överens mellan Treserva och den 

dagliga planeringen 
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 Förtydliga i den dagliga planeringen vad som ska registreras vid respektive 

besök 

 Involvera medarbetarna i arbetet så att sambandet mellan beviljad tid och 

registrerad tid blir tydlig 

o Visa statistik för medarbetarna för att påvisa avvikelser 

 Säkerställ att det finns lokala rutiner för att följa upp brukares beslut och hantera 

behov av eventuella förändringar  

Arbete i TES Webb 

 Upprätta lokala rutiner för att fortlöpande hantera statistik i TES Webb 

 Säkerställ att det finns förutsättningar att arbeta i TES Webb 

o Utbildning och kunskap 

o Behörigheter 

o Ersättarplanering 

o Tid 

 För att underlätta arbetet med att jämföra uppgifter, exempelvis mellan TES, 

Treserva och den dagliga planeringen kan verksamheten med fördel arbeta med 

dubbla skärmar 

 

 

 

 


