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Svar på motion från Elin Lemon m.fl. (C) om möjlighet att införa ett
bemanningsplanerings- och uppföljningsverktyg av WFM-typ
(RS/883/2018)
Sammanfattning
Centerpartiet inkom 2018-04-24 med en motion (Dnr: RS/883/2018) med yrkandet att Region
Jämtland Härjedalen ska undersöka möjligheterna att införa ett bemanningsplanerings- och
uppföljningssystem av WFM-typ. Fördelar som lyftes fram med denna typ av systemstöd var
bl.a. bidrag till jämna arbetsflöden, optimerad schemaläggning, automatisk övervakning av
regelverk, underlag för budgetuppföljning och delaktighet bland personalen i
arbetstidsplaneringen.
Region Jämtland Härjedalen använder idag personal-/lönesystemet Heroma. I Heroma finns
alla anställdas scheman, anställningsuppgifter, skatteuppgifter med mera. Kopplat till Heroma
finns systemet Kom o Gå som hanterar personalens registrering av arbetad tid (flex) samt
Heroma Självservice där medarbetarna själva ansöker om ledighet, registrerar övertid,
schemabyten med mera.
Inom flera av regionens verksamheter finns behov av att mer i detalj kunna planera scheman
med de positiva effekter Centerpartiet beskriver i sin motion. Heroma har inget bra stöd för
detta i nuläget varför en del av regionens enheter infört andra schemaplaneringssystem, till
exempel Medinet.
Då behovet av ett enhetligt systemstöd för arbetstidsplanering för hela regionen har
identifierats har sedan ett år tillbaka ett utvecklingsarbete inletts i samarbete mellan Region
Jämtland Härjedalen, åtta andra landsting/regioner som använder Heroma samt leverantören
av Heroma – CGI. Syftet med utvecklingsarbetet är att i Heroma utveckla systemstöd för
schemaplanering motsvarande den WFM-typ Centerpartiet föreslagit. En arbetsgrupp arbetar
med frågan bestående av representanter från landstingen/regionerna och CGI. Region
Jämtland Härjedalen investerar ca 250 000 kr i utvecklingsarbetet. Resultatet av utvecklingen
levereras etappvis och CGI räknar med att leverera en färdig systemlösning under
våren/försommaren 2019.
Parallellt med detta utvecklingsarbete undersöker Region Jämtland Härjedalen även andra
systemlösningar på marknaden. Regionens olika verksamhetsområden har olika behov av
systemstöd och har arbetat med utveckling av IT-stödet med inriktning både på bemanningsoch arbetstidsplanering såväl som produktionsplanering. Kopplingen mellan lönesystemet
Heroma och ett framtida bemanningsplaneringssystem är viktig för att möjliggöra en
automatiserad löneproduktion utifrån verksamhetens bemanning och arbetstidsförläggning.
Av den anledningen behöver utvecklingen ske samordnat i hela verksamheten och följa den
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nu pågående utvecklingen av Heroma.
Bland annat har en undersökning gjorts av det planeringssystem som används i Region
Västernorrland. Ett annat utvecklingsarbete genomförs på Psykiatrin med ett system för
produktions- och bemanningsplanering.
Genom det pågående utvecklingsarbetet finns en pågående process att införa ett systemstöd
för schemaplanering som ska möta verksamhetens behov. Region Jämtland Härjedalens
ställningstagande är att inte i dagsläget införa något ytterligare system för arbetstidsplanering
i avvaktan på resultatet av detta arbete.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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