Avlösarservice

Avlösarservice
Avlösarservice innebär att du tillfälligt tar över omvårdnaden så
att anhöriga kan ägna sig åt syskon, uträtta sysslor i eller utanför
hemmet eller bara koppla av hemma.
Som avlösare är du timavlönad. Du anställs för varje tillfälle och får
ersättning per timme. Förutom din timlön får du en semesterersättning för varje arbetad timme. Hur mycket du får beror på din lön
och din ålder. Som anställd omfattas du av gällande kollektivavtal.
Utbetalning av din lön sker den 27:e varje månad.
För att bli avlösare behöver du ha fyllt 18 år.
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LSS:
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Vem gäller lagen för?
Personer som omfattas av lagen delas in i tre grupper, varje grupp
kallas för en personkrets.
Lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och
särskild service åt personer
• med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
• med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller
kroppslig sjukdom, eller
• med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som
uppenbart inte beror på normalt åldrande.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Gör att de personer som omfattas av lagen kan få ett sammanhållet
och individuellt utformat stöd. Till skillnad från många andra lagar
är LSS en rättighetslag.
Tystnadsplikt och sekretess
När du skriver på ditt anställningsunderlag skriver du också på att
du lovar att hålla sekretessen. Sekretesslagen är till för att den som
har avlösarservice ska kunna lita på att information inte förs vidare
till annan verksamhet eller person.
Utdrag från belastningsregistret
Vid samtliga anställningar eller uppdrag begär vi utdrag från Polisens belastningsregister. Blanketten kan du få av oss i pappersform
eller fylla i via Polisens hemsida: www.polisen.se. När du fyllt i den
skickar du det till Polisen.
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