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Vård och omsorgsförvaltningen i Vetlanda kommun har sedan flera år använt 
Time Care Planering och Time Care Pool. I mars infördes en befaning 
(verksamhetsutvecklare) som arbetar med a supporta, utbilda och stödja cheferna 
i bemanningsprocessen och Time Cares produkter. 

Bemanningscontroller-utbildningen säkerställer a verksamhetsutvecklaren har 
nödvändiga kunskaper för a uöra si uppdrag och för a få en enhetlig 
bbemannings- och schemaprocess som är verksamhetsanpassad och utgår från 
brukarnas behov. 

Utmaningen

Lösningen
1. Skapa samsyn – Utbildning för chefer och ledningsgrupp, poliker och fack.  Tydliga 
riktlinjer. Verksamhetsutvecklare samverkar och stödjer cheferna.
2. Ta fram hälsosamma och verksamhetsanpassade scheman - Projekt för hälsa, enhetliga 
schemaperioder och krav på bemanningskrav ufrån brukarnas behov. Arbetsordningar 
som stämmer med brukarnas verkliga behov.  Användande av 
avancerad resursplanering.
33. Få budget i balans – Enhetliga perioder som underläar flexibilitet, rä grund-
bemanning, användande av ARPen för a utjämna arbetsbelastning, verksamhets-
utvecklare och ekonom som träffar chefer regelbundet för bemanningsanalys, prognos 
och budgetuppföljning.
4. Vi är bara i början av a lära oss hur vi ska kunna möta de ökade krav som vi har på oss. 
Utbildningen har varit anpassad eer vårt behov på e mycket bra sä. Det har också 
varit givande a delta i Time Care User Groups träffar och ta del av andra 
kkommuners erfarenheter.

Varje schemagrupp har utvecklat si sä a göra scheman. Individuella beslut och ÄBIC 
leder ll ökat krav på flexibilitet som det tradionella schematänket inte klarar av. E ökat 
behov av en enhetlig schemaprocess som gör a vi kan se ojämn arbetsbelastning i sye 
a säkerställa arbetsmiljön. Öka samplanering och flexibilitet. A få cheferna a komma 
igång med a använda Time Cares system som det är tänkt. Framförallt a få budget i 
balans. 
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