
“

Med Avancerad Resursplanering får din organisation möjlighet  
att samplanera flera enheter, eller hela verksamheten.

Avancerad Resursplanering möjliggör ökad sysselsättningsgrad för 
personalen och underlättar arbetet med att få rätt person på rätt plats, vilket 
leder till högre kvalitet och lägre kostnader. Avancerad Resursplanering 
möjliggör flexibel schemaläggning för organisationer med rörligt 
verksamhetsbehov, och genom behovsstyrda grafer tillgodoses brukarens 
önskemål.

“Luleå kommun använde Avancerad Resursplanering som en del i införandet av 
heltid till alla anställda. Vi genomförde strukturförändringar gällande schema-
läggningen och såg då behovet av att planera flera arbetsplatser i samma schemagrupp.”

Solweig Johansson, Enhetschef Systemstöd & Löneadministration
Socialförvaltningen, Luleå kommun

Avancerad Resursplanering ger fördelar för alla – chefer,                     
administratörer, medarbetare samt brukare

Minska 
vikariekostnaderna 
och övertidsuttaget 
genom samplanering 
av flera enheters 
ordinarie personal

Två nya parametrar 
i bemanningskravet: 
planerade aktiviteter 
och specifika 
kompetenser

Kontrollera och 
följ upp hela 
bemanningsprocessen 
utifrån 
bemanningskravet

Minskade vikarie-
kostnader

Specifikare 
bemanningskrav

Detaljerad rapport-
funktion
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Fördelar

• Större flexibilitet i verksamheten
• Behovsstyrda grafer för att tillgodose brukarens 

önskemål
• Högre sysselsättningsgrad och mindre övertid
• Lägre vikariekostnader och bättre budgetkontroll
• Bättre arbetsmiljö genom större möjlighet till 

arbetstidspåverkan

Oavsett vilka behov eller mål din organisation har just nu – större rörlighet, högre kvalitet, lägre 
personalkostnader eller att kunna erbjuda ökad sysselsättningsgrad – så är samplanering en 
förutsättning för att lyckas. Time Care har en gedigen erfarenhet av att hantera schemaläggning 
över flera enheter under säkerställande av att bemanningskrav, produktionsbehov, kvalitet 
och kompetens upprätthålls. Med Avancerad Resursplanering får din organisation det 
optimala verktyget för att samplanera hela eller delar av verksamheten, med kontroll på 
personalens olika kompetenser och med detaljerad uppföljning av hur bemanningen stämmer                                 
med bemanningskravet.
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BOKA EN DEMOVISNING!

För mer information vänligen hör av er till er kontaktperson hos Time Care 
eller gå in på www.timecare.se 


