
 Time Care  Kommun Suite
En intelligent bemanningslösning som 
balanserar kommunens, medborgarnas 
och medarbetarnas behov.
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Anteckning
Is this brochure also missing bleed?



Mer än hälften av Sveriges kommuner drar dagligen 
nytta av Time Cares erfarenhet och expertis. Genom 
många års nära samarbete med kommunerna har vi 
byggt upp en djup kunskap om och förståelse för 
kommunens bemanningsutmaningar. I Time Care 
Kommun Suite har vi samlat alla de produkter och 
tjänster som kommunen behöver för att kunna se 
till att rätt kompetens alltid finns på rätt plats vid 
rätt tid. Våra flexibla lösningar kan anpassas till varje 
kommuns specifika verksamhet och möjliggör en 
både långsiktig och resurse�ektiv personalplanering.

Time Cares lösning ser till 
att rätt kompetens finns på 
rätt plats vid rätt tid. 

“Med Time Cares lösning har verksamheten 
fått en bättre överblick av resurser och tydlig 
schemaöversikt som stöttar vårt arbete att 
jobba med hälsosamma, planerade scheman 
och ökad sysselsättningsgrad.”

Anneli Koivuniemi, Socialchef, Kumla kommun



En föränderlig omvärld

Allt hårdare budgetkrav, ett ökat omsorgs -
behov och svårigheter att attrahera kompetent 
personal tvingar Sveriges kommuner att 
använda sina resurser på ett smartare sätt.

Samtidigt innebär bestämmelser som lagen 
om valfrihet, rätt till heltid, trygga anställningar, 
och föreskrifterna om organisatorisk och  
social arbetsmiljö att det ställs krav på en  
mer personal vänlig och långsiktigt hållbar 
bemanningsplanering.

Dessutom förväntar sig medarbetare idag 
snabbare kommunikation, högre tillgänglighet 
och större flexibilitet av sin arbetsgivare  
som därför behöver utveckla mobila och 
webbaserade system.

Svåra utmaningar

Sveriges kommuner står således inför 
många och svåra utmaningar som kräver nya 
kunskaper, smarta arbetsprocesser och väl 
fungerade system som kommunicerar med 
varandra. Särskilt betydelsefullt är det att ta 
vara på medarbetarnas engagemang samt att 
i alla delar av organisationen skapa delaktighet 
och förståelse för hur verksamheten fungerar.

Om kommunen väljer rätt lösning kan de 
långsiktiga vinsterna bli stora: Nöjdare  
medarbetare som kan leva på sin lön,  
billigare och e�ektivare administration samt 
bättre service till medborgarna.

Vi har under många år byggt upp djup 
kunskap kring de bemanningsutmaningar 
som kommunen dagligen konfronteras med.



En bemanningslösning 
från A till Ö

Framtidens bemanningsverktyg

Time Care Kommun Suite innehåller 
en rad mobila och webbaserade 
lösningar för snabb och flexibel 
kommunikation inom organisationen. 
Sviten stödjer också integration med 
ledande HR- och lönesystem, liksom 
med övriga relevanta kringsystem,  
vilket förenklar administrationen och  
säkerställer korrekt informations -
hantering.

Helhetssyn ger e�ektivitet

Med Time Care Kommun Suite ges förut -
sättningar för ett förändringsarbete som  
förankras i hela organisationen, och våra 
konsulter finns med som stöd genom hela 
processen. Från nulägesanalys, strategi och 
tidsplan, via utbildning i programvaror och 
fortbildning till löpande kompetensutveckling 
för chefer, administratörer och medarbetare. 
Lösningen säkerställer också att kommunen 
följer lagar, avtal och regler, liksom nya  
politiska beslut.

Time Care Kommun Suite lägger därmed 
grunden för en verksamhet där alla  
organisationens resurser planeras när och  
där de behövs, vilket inte bara ger högre 
kvalitet utan också avsevärt lägre kostnader.

Time Care Kommun Suite innehåller ett 
brett utbud av produkter och tjänster för 
bemanningsoptimering. Sviten erbjuder 
långsiktiga och resurse�ektiva lösningar  
på bemanningsfrågor som tar hänsyn till  
alla kommunens intressenter.



Time Care Kommun Suite är en komplett 
lösning som ger en rad fördelar  för 
kommunen. I grunden handlar det om att 
förenkla verksamhets planeringen  
och använda resurserna rätt.

Arbetsmiljö

Produktion

•  Hälsosam schemaläggning 
som ger en balanserad 
arbetsbelastning.

•  Ökad möjlighet till 
heltidsarbete utan 
skenande kostnader.

•  Intelligent samplanering  
som innebär flexibel 
användning av tills vidare-
anställda och minskat 
vikariebehov.

•  E�ektiv hantering av  
övertid, sjukfrånvaro,  
vikarier och övertalighet.

Systemstöd
•  Fullständig integration med 

ledande HR- och lönesystem.

•  Användarvänligt gränssnitt 
med ständig åtkomst till 
den senaste versionen av 
programmen.

•  Beprövat tillvägagångsätt 
som skapar delaktighet  
och förståelse för allas roll  
i organisationen.

•  Långsiktig helhetslösning 
som tar hänsyn till ekonomi 
och kvalitet i en ständigt 
föränderlig omvärld.

Organisation



Time Care Planering

Time Care Planering möjliggör 
strategisk bemanningsplanering 
samt e�ektiv och flexibel hantering 
av skiftande verksamhetsbehov och 
personaltillgång.

I Time Care Planering skapas scheman där 
personalresurserna anpassas efter behovet. Ett 
brett utbud av funktioner och rapporter ger en 
heltäckande översikt och möjlighet att simulera 
utifrån kostnader, resurser, behov och budget.

Time Care Planering har ett flertal tilläggs-
moduler  som kan användas för ännu 
e�ektivare bemanningsplanering.  
Tre av de viktigaste är:

•  Time Care Planering Multi Access  är en 
webbaserad applikation för valfri plattform: 
dator, surfplatta eller mobil. Med sina 
smarta funktioner är Multi Access ett 
pedagogiskt och lätthanterligt verktyg som 
underlättar uppföljning och analys.

•  Time Care Scheduler  bidrar till en 
e�ektivare bemanningsprocess genom en 
avancerad automatisk schemaoptimering 
utifrån organisationens krav. Detta sparar 
tid och säkerställer att produktionskraven 
uppfylls inom regelverket.

•  Produktionsplanering  integrerar  
Time Care Planering med externa 
system för detaljplanering, vilket skapar 
bemanningskrav utifrån det verkliga 
behovet. Produktionsplanering innehåller 
också kraftfulla analysfunktioner som 
underlättar överblick och uppföljning.

Time Care Pool

Time Care Pool är det optimala 
verktyget för vakanshantering som 
genom integration med Time Care 
Planering skapar en helhetslösning för 
organisationens personalplanering.

Time Care Pool säkerställer korrekt uppfyllelse 
av yrkeskategori, kompetens, regler, tillgänglig 
resurs och LAS, vilket gör det möjligt att 
lösa alla typer av akuta bemanningsbehov. 
Programmet kan användas både separat 
och integrerat med Time Care Planering. 
Tillsammans skapas en enhetlig lösning 
för schemaläggning och bemanning, vilket 
garanterar en e�ektiv och överskådlig 
personalhantering.

Med modern kommunikation skapas en enkel 
och tidse�ektiv vakanshantering, och de 
väl utvecklade rapportfunktionerna ger bra 
översikt, uppföljning och kostnadskontroll.

Vikariehanteringen kan göras ännu 
smidigare med någon av Time Care Pools 
tilläggsmoduler:

•  Bokningsassistenten  möjliggör en 
automatiserad bokningsprocess  
som förbättrar bemanningsenhetens  
service genom ökad flexibilitet och  
längre öppettider. 

•  Mobil webbklient gör det enkelt för 
medarbetarna att kommunicera med 
bemanningsplanerarna. Via sin mobil  
kan de till exempel svara på förfrågningar, 
läsa meddelanden, ändra tillgänglighet  
och se sin kalender vecka för vecka.



  Verksamhetsstyrd bemanning

  Säkerställande av lagar, avtal  
och regler

  Högre kvalitet

  Samplanering och bättre 
möjligheter till intern rörlighet

  Lägre sjukfrånvaro och 
personalomsättning

  Minskat vikariebehov och 
e�ektivare vikariehantering

  Minskade personalkostnader

  Säkerställande av lagar,  
avtal och regler 

  Möjlighet till heltidsanställning 

  Bättre arbetsmiljö

  Hälsosamma scheman

  Påverkbara arbetstider

  Användarvänliga och 
webbaserade system

  Ökad delaktighet

Allocate Cloud

Med Allocate Cloud har vi skapat en 
molntjänst som innebär att vi är mer 
tillgängliga, tillförlitliga och flexibla än 
någonsin tidigare.

Kunden har fortfarande full kontroll över 
sina data, men eftersom vi sköter driften kan 
kunden koncentrera sig på kärnverksamheten. 
Allocate Cloud erbjuder en fullständig lösning 
för Time Care-baserade system genom pålitlig 
service från en enda heltäckande leverantör 
med kunskap om både produkter och teknik.

Allocate Cloud ger tillgång till den senaste 
versionen av Time Cares applikationer, när 
som helst och från vilken enhet som helst, utan 
kostsam infrastruktur på plats. Allocate Cloud-
kunder kan dra nytta av nya och förbättrade 
funktioner både snabbare och enklare. Att 
låta oss implementera, förvalta och supporta 
de Time Care-baserade systemen förenklar 
personalhanteringen och ger förutsägbara 
IT-kostnader. 

Time Care User Group

Time Care User Group, ett nätverk 
för Time Cares kunder, är ett forum 
för informationsutbyte och samarbete 
mellan medlemmarna.

Nätverket är till för alla Time Cares kunder och 
det ger medlemmarna möjlighet att påverka 
utvecklingen av Time Cares produkter och 
tjänster. Förutom en årligen återkommande 
konferens arrangerar Time Care User Group 
regionala nätverksträ�ar där medlemmarna 
kan dela med sig av sina erfarenheter och 
diskutera aktuella frågor.

Fördelar för kommunen

Fördelar för medarbetarna

Time Care Kommun 
Suite möjliggör optimalt 
resursnyttjande för att 
på ett e�ektivt sätt lösa 
kommunens uppdrag.



Time Care AB  
Postadress: Box 30077, 104 25 Stockholm  
Besöksadress: Franzéngatan 3, 112 51 Stockholm  
+46 (0)8 505 518 00 
www.timecare.se

Time Care AB

Vi är en del av Allocate Software,  
Europas ledande företag inom  
bemannings optimering. Sedan 1993 
erbjuder vi produkter och tjänster för 
e�ektiv personalplanering och har idag  
mer än hälften av Sveriges kommuner  
och landsting som kunder. 

Kontaktinformation

Telefon    +46 (0)8 505 518 00  
Hemsida    www.timecare.se  
E-post    info@timecare.se




