
Malmö valde 
en smart lösning

Makes money of time

Direktupphandling
är ett alternativ

EnkElt att lEva upp till lagkravEt
Sörmland Vatten använder TimeApps lösning för att göra 
det enkelt för både administrationen och personalen som 
ska skriva in sig i personalliggaren ...

Sociala MEDiEr blir viktigarE i förEtagEn
Drygt var fjärde person använder sociala medier för att 
kommunicera med kollegor och nästan lika många för att 
få tips, råd eller kontakt med kollegor ...
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Manpower Work Life är landets 
största arbetslivspanel med närmare 
20 000 deltagare som regelbundet sva- 
rar på frågor som rör arbetslivet. I den 
senaste undersökningen för 2018, 
som genomfördes av Inizio på upp-
drag av ManpowerGroup, hade 1 707 
personer svarat på frågorna.

 Resultatet blev att man kunde konsta-
tera en märkbar ökning av antalet per-
soner som börjat använda sociala medier 
som Facebook, Instagram och Twitter, för 
att kommunicera med kollegor eller sprida 
information internt.
 — Det är intressant att svenskarna bara 
på något år breddat användandet och  
nyttan av sociala medier och använder 
dem allt oftare, säger Mikael Jansson, VD 
på Manpower i Sverige.

TIMeBook var uTe I God TId
Drygt var fjärde person använder sociala 
medier för att kommunicera med kollegor 
och nästan lika många för att få tips, råd 
eller kontakt med kollegor eller helt enkelt 
för att sprida angelägen information.
 — Det är oerhört glädjande för oss på 
TimeApp, som är det enda affärssystem 
för projekt- och tidrapportering som har 
ett eget företagsinternt socialt media i real-
tid; TimeBook, påpekar Martin Eriksson, 
VD på P&K TimeApp AB.
 TimeApp har funnits sedan 2010 och 
finns både på svenska och engelska med 
tusentals användare både i Sverige och 
utomlands.

Greven och statsmannen Axel Oxen-
stierna föddes 1583 och sägs vara den 
svenska offentliga sektorns skapare. Han 
startade Postverket, Riksarkivet och Vit-
terhetsakademin. Under sin livstid inne-
hade han poster som bl a Rikskansler och 
under många år var han i praktiken landets 
regent.
 Om han levt idag, är jag övertygad om att 
han fullkomligt älskat TimeApp och intro- 
ducerat det på alla tänkbara offentliga 
myndigheter, kommuner och institutioner. 
 TimeApp är ett effektivt webbaserat 
verktyg, för att bl a redovisa tider och 
resor, kostnader och utlägg. Det har bli-
vit en attraktiv och uppskattad tjänst hos 
både företag och kommuner. För något år 
sedan gick två av landets största banker 
ut och rekommenderade just TimeApp till 

sina företagskunder; som enda tid- och 
projektrapporteringssystemet.
 Vi vet, att TimeApp är ett av de mest 
uppskattade affärssystemen för den här 
typen av användningsområden. Redan nu 
är TimeApp unikt i många avseenden, t ex 
med Personalliggare och Körjournal med 
GPS-funktion. Det är de små detaljerna, 
som gör systemet både användarvänligt, 
smidigt och enkelt.
 Vi vill, ska och kommer att göra allt för 
att leva upp till den kvalitet, kundservice 
och framförhållning som landets kommu-
ner har som sitt signum. Vi är stolta över 
att redan idag ha samarbete med flera 
kommuner, där bara det bästa är gott nog.
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Sociala medier blir 
viktigare i företagen På upphandlingsmyndigheten arbetar  

man med ambitionen att kunna ut-
veckla ett upphandlingsstöd i världs-
klass. de offentliga upphandlingarna i 
Sverige omfattar ca 683 miljarder kro-
nor varje år. det motsvarar en femte-
del av BNP och myndigheten vill att 
upphandling ska ses som ett viktigt 
verktyg. 

Deras jobb är att ge stöd till exempelvis 
inköpare och upphandlare inom offentlig 
verksamhet genom att minska osäkerhet-
en i olika sakfrågor. Man pekar på regel- 
verkets möjligheter men också dess  
begränsningar.
 Här kan du få en mer utförlig information;  
www.upphandlingsmyndigheten.se.
Skannar du QR-koden med 
en smartphone eller surfplatta,  
kan du enkelt läsa vad man 
skriver om direktupphandling.

upphandlingsmyndigheten 
kan ge råd



Direktupphandling är ett alternativ
den offentliga sektorn i allmänhet 
och kommuner i synnerhet visar ett 
allt större intresse för system, som 
gör att man på ett enkelt, kostnads- 
effektivt och flexibelt sätt kan redovisa 
tider, resor, kostnader och utlägg för 
sina medarbetare och för olika typer 
av verksamheter. ofta gör man ett om-
fattande upphandlingsunderlag, som  
kan bli både lite komplext och svår-
hanterligt om det enbart gäller en 
avgränsad produkt/tjänst.

 Det finns alternativ i form av en direkt-
upphandling i de fall den totala kostnaden 
för upphandlingen ligger under direkt- 
upphandlingsgränsen på fn 586 907 kronor 
(LOU).

FLera koMMuNer SoM kuNder
TimeApp Affärssystem är ett webbaserat, 
kompakt affärssystem, som från allra 
första början hade sin bas i ett tid- och 
projektrapporteringssystem. Det fungerar  
både för datorer och mobiler/plattor (iOS 

och Android). Idag har TimeApp över 
500 kundföretag varav ett 10-tal kom-
muner, vilka använder systemet för 
olika typer av funktioner. Malmö Stads  
Fritidsförvaltning har t ex en brandad, 
anpassad version för sina omkring 300 
medarbetares tid- och närvaroregistrering- 
ar. Sörmland Vatten har 75-talet med-
arbetare, som använder den elektro-
niska personalliggaren. Båda har skaffat 
TimeApp genom ett direktupphandlings- 
förfarande.
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Malmö valde en 
smart lösning
våren 2014 var Malmö Stads Fritids-
förvaltning den första kommunala en-
het, som skaffade en egen anpassad, 
sk brandad, version av Timeapp. allt 
för att deras verksamhet inom förvalt-
ningen ska kunna bedrivas på ett så 
kostnadseffektivt sätt som möjligt.

 Malmö är landets tredje största kom-
mun med omkring 334 000 invånare och 
en omsättning på ca 18,8 miljarder kronor 
varav kultur- och fritidssektorn svarar för ca 
6% eller drygt 1 380 000 000 kronor. Fri-
tidsförvaltningen arbetar för att alla Malmö-
bor ska ha möjlighet till en meningsfull 
fritid. Därför är det viktigt att medarbetarna 
på ett smidigt sätt kan redovisa nedlagd 

tid vid arbete och tillsyn av alla olika lokaler 
och anläggningar.

80-TaLeT FrITIdS- och 
IdroTTSaNLäGGNINGar
På 1100-talet var nutidens Malmö en liten 
kyrkby, som låg ungefär där affärs- och 
centrumdelen Triangeln ligger idag. Därför 
har staden också ett historiskt och kul-
turellt arv att förvalta. En del av det ansva-
ret är att bl a svara för skötsel, tillsyn och 
förvaltning av 80-talet fritids- och idrotts-
anläggningar, vilket utförs av förvaltningens  
närmare 300 medarbetare.
 TimeApp-systemet är helt förvaltnings-
internt och avser framför allt redovisning 
av tider och hantering av arbetsorder.  

Enkelt att leva upp till lagkravet
det kommunala bolaget Sörmland 
vatten och avfall aB använder Time-
app, för att sköta sina åtaganden vad 
gäller elektronisk personalliggare. 

 Sörmland Vatten är en del av varda-
gen för alla kommuninvånarna i Flens,  
Katrineholms och Vingåkers kommuner 
och levererar dricksvatten samt omhänder- 
tar avloppsvatten och hushållsavfall. 
 Sedan lagkravet om elektroniska per-
sonalliggare för byggbranschen infördes 

vid årsskiftet 2015/2016, har man på 
Sörmland Vatten använt TimeApps lösning 
för att göra det enkelt för både administra-
tionen och för personalen som ska skriva 
in sig i personalliggaren. 

I TryGGa häNder - 
oM NåGoT häNder
 — Vi har använt TimeApp sedan 2016 
och tycker att det är ett lättanvänt verktyg 
som underlättar för oss att leva upp till lag-
kraven om personalliggare, berättar Åsa 

Larsson, kvalitets- och miljösamordnare 
på Sörmland Vatten och Avfall AB. 
 Sörmland Vatten har drygt 75-talet an-
ställda som tillsammans hjälps åt att serva 
11 vattenverk, 10 reningsverk och nästan 
150 mil vattenledningar. 
 Tack vare TimeApp kan man fokusera 
på kärnverksamheten och vila tryggt i 
faktumet att den elektroniska personal-
liggaren alltid är uppdaterad, korrekt och 
tillgänglig. 

Eftersom det är web-
baserat kan man 
enkelt sköta redo-
visningen både från 
datorn eller via app 
på sin smartphone.
En speciell rap-
portfunktion i excel- 
format har tagits 
fram, för att möjlig-
göra en efterbear-
betning av redo- 
visad data i t ex Qlik- 
View; ett sk BI - eller 
business intelligence- 
system.



TimeApp Affärssystem

TimeApp är mer än ett tid- och projektrapporteringssystem.  
Med dess utbyggda funktionalitet är det snarare ett kom-
pakt affärssystem, som gör det möjligt att användas i olika  
sammanhang och för många olika ändamål. Du kan ha  
full kontroll på både enhetens och medarbetarnas tider, 
kostnader, resor och utlägg; allt för att maximera kostnads-
effektivitet och öka kommunens produktivitet.

TimeApp Affärssystem kostar 95 kr per användare och 
månad och det finns inga tillkommande start-/tilläggs- eller  

funktionsavgifter, utan allt ingår från allra första början. Vi 
har heller inga bindningstider; man betalar i förskott per 
månad, kvartal, halvår eller helår.

Lägg till det att teamet bakom TimeApp hela tiden måste 
prestera på topp och leverera marknadsledande kvalitet, för 
att kunderna, inte minst ute i landets kommuner, ska vara 
optimalt nöjda och tillfredsställda med systemet. 

kompakt affärssystem för kommunen

Läs mer och beställ på timeapp.se         info@timeapp.se   0150-506 15

- Makes money of time

Inga bindningstider. Inga start-/tilläggsavgifter. endast 95 kr per användare och månad.


