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Släpp sargen och  
kom in i matchen!

Planen för införandet av heltid som norm ska nu vara 
färdigställd. Framför oss ligger en tid av utmaningar.  
Hur tar vi oss ur invant tänk och gamla mönster?  
Hur ska vi lära oss att tänka nytt och ställa om?

Jenny Aleberg brinner för att få vara med i sammanhang 
där förändring, förbättring och kundfokus är ledord. Med 
utmaningar, som IBIC och Heltid som norm, hjälper hon oss 
att förstå hur det påverkar bemanningsplaneringen och hur 
det går att arbeta med dessa styrande mål i organisationen.

Nu börjar den riktiga matchen. Vi hjälper er med taktiken  
för att släppa sargen och börja spela! Lyssna på 
erfarenheter från våra kunder och medverka i workshopen 
Från strategi till måluppfyllelse, där vi kokar ihop  
och förädlar vår samlade kunskap och erfarenheter till  
ett antal aktiviteter för ett lyckat genomförande.

Vårseminariet riktar sig till dig som är chef, beslutsfattare,  
HR-strateg och projektledare för heltidsinförande. 

Varmt välkommen! 

Delta i en inspirerande dag på Miss Clara by Nobis i 
Stockholm. Lyssna på våra inspirerande föredragshållare 
och delta i en spännande och utvecklande workshop.

Heltid som norm - med rätt 
resurser är det lättare att lyckas!
Karlskoga kommun bedriver ett 3-årigt heltidsprojekt 
med målet heltid som norm. “Vi är mitt i ett av vår 
kommuns största förändringsprojekt på många år. För 
att lyckas krävs både tid, resurser och en stor portion 
mod”. Projektledaren och områdeschef berättar 
om kommunens förändringsresa - från planering till 
verkstad - och de utmaningar man mött på vägen.

FÖRELÄSNING 1: 
Heltid - en del  
av helheten

Lotta Frisk, Projektledare 
heltidsprojekt och Maria 
Malmsten, Områdeschef 
Vård och omsorg, 
Karlskoga kommun



Verktyg och framgångsfaktorer  
för ett lyckat heltidsinförande
Redan på 1990-talet införde Simrishamns kommun 
årsarbetstid, detta på medarbetarnas inrådan.  
Ett lyckat heltidsinförande kräver att alla har 
förståelse och insyn – det förstod Simrishamns 
kommun tidigt. Lyssna på när Sara och Kristian 
berättar vilka verktyg och framgångsfaktorer  
som var avgörande. 

08:30 Registrering och kaffe

09:00 Time Care inleder

09:30 Heltid – en del av helheten, 
Lotta Frisk

10:15 Paus

10:30 Förankring – nyckeln  
till ökad flexibilitet,  
Sara Lövgren

11:15 Från strategi till mål-
uppfyllelse del 1 – Workshop

12:00 Lunch

13:00 Från strategi till mål-
uppfyllelse del 2 – Workshop

14:00 Time Care inspirations-
föreläsning, Jenny Aleberg

15:00 Avslutning och fika

15:30 Slut

AGENDA

FÖRELÄSNING 2: 
Förankring – nyckeln 
till ökad flexibilitet

Sara Lövgren, Enhets- 
chef Bemanningsenhet  
och Hemtjänst och  
Kristian Andersson, 
Projektledare och före  
detta undersköterska, 
Simrishamns kommun  



Praktisk info

Tid: 27 april, kl. 08:30 - 15:30

Plats: Miss Clara by Nobis, Sveavägen 48, Stockholm

Pris: 3 995 kr exkl moms, lunch och fika ingår

När: Sista anmälningsdag är 13 april

Anmäl: Via mail till helena.stierna@timecare.se.  
 Anmälan är bindande.

Om Time Care

Vi är marknadsledande inom bemanningsoptimering 
sedan 1993, och har över hälften av Sveriges kommuner 
och landsting som kunder. Time Care är en del av Allocate 
Software, Europas ledande företag inom personalplanering.

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster 
för optimerad personalplanering med långsiktiga och 
resurseffektiva lösningar som tar hänsyn till alla intressenter.

Seminariet “Att lyckas med 
heltidsinförandet” ger dig 
handgripliga verktyg och  
best-practice-inspiration för  
att ta heltidsinförandet från  
vision till verklighet.


