
Bakgrund
Time Care Planerings huvudsakliga syfte är att generera 
verksamhetsanpassade scheman som är anpassade efter 
personalens önskemål. Alla branscher och alla yrkeskategorier 
har dock inte ett samma varierande bemanningskrav och 
då finns inte samma incitament att arbeta med flexibel 
schemaläggning. En del, även om det är få branscher och 
yrkeskategorier, har ett ”rakt” bemanningsbehov – kanske 
tjänstemän som arbetar på kontor 8-17 eller de som arbetar 
skift, exempelvis idrottsanläggningar eller byggarbetsplatser. 
För att ändå kunna planera all personal i ett och samma system 
och inkludera även den delen eller delarna av organisationen 
som inte har så stort varierande bemanningsbehov - finns 
applikationen Grundschema.

Funktionalitet
Grundschema är för organisationer som önskar arbeta utifrån 
fasta skift och rullande schema. Rent funktionsmässigt 
är det dock möjligt att kombinera grundschema med 
bemanningsoptimering, där avdelningen kan välja vilka som är 
med och påverkar sin arbetstid samt vilka som ligger på fast 
rullande schema!

Administratören kan skapa allt mellan 1-200 fasta turer och 
lägger därefter turerna på ett grundschema som administratören 
döper till ett lämpligt namn. Varje grundschema består av en 
eller flera schemarader med turer utrullade på olika dagar. Dessa 
schemarader kopplas sedan till individer där varje schemarad 
representerar en individ. Det är sedan möjligt att ”rulla ut” dessa 
schemarader på perioder i planering och på så sätt skapas fasta 
turer och rullande schema.

Övergripande funktionalitet:

• Konstruktion – rulla ut schema: Enklare för administratören 
att skapa rullande schema/fasta turer

• Grundschema: Kopplar ihop grundpassen/turerna på en 
schemarad

• Grundpass: Skapa grundpass/turer
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Grundschema
Med Grundschema möjliggörs schemaläggning av all personal i ett och samma verktyg eller 
förutsättning för ett stegvis införande av en ny schemaläggningsprocess. Grundschema är en 
applikation till Time Care Planering som skapar förutsättningar att även inkludera de delar av 
organisationen som önskar arbeta utifrån fasta skift och rullande schema! 
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Tel: +46 (0)8 505 518 00  

E-post: info@timecare.se                                            För mer information om Grundschema, vänligen kontakta din Kundansvarig på Time Care AB eller 
besök:  www.timecare.se/web/programvaror_och_verktyg.   Du kan också skicka en förfrågan på en 
webbdemonstration, ett personligt besök eller en referens.

Fördelar

Time Care förespråkar verksamhetsanpassade scheman 
det är bäst för både personalen och verksamheten utifrån 
fler aspekter: hälsa, ekonomi, kompetens och ökad 
sysselsättningsgrad mm.
Grundschema möjliggör för organisationer att behålla 
sitt gamla arbetssätt för att succesivt föra in det nya med 
påverkningsbar arbetstid och verksamhetsanpassade 
scheman. I delar av organisationen kan det dock finnas 
avdelningar eller personer som inte har behov av att 
schemaläggas utifrån flexibel schemaläggning utan 
där fasta skift eller rullande schema är det optimala, 
i dessa lägen är Grundschema en förutsättning. Med 
Grundschema kan ni låta vissa schemaläggas med fasta 
turer och samtidigt schemalägga resterande personal med 
bemanningsoptimering.

• Skapar förutsättningar att planera hela 
organisationen i samma system

• Anpassar schemaläggning för fler yrkeskategorier

• Möjliggör en kombination av flexibel schema-  
läggning med fasta turer eller rullande scheman

• Stegvis införande av bemanningsoptimering


