
    

Fyrbodal 2014-10-29 

Tids- och aktivitetsplan för nätverksträffar ”Digitala trygghetslarm” 
 

Kommunerna påbörjar övergången till digitala trygghetslarm med helt ny digital larmkedja år 2015, 

och med hänsyn taget till det statliga insatsområdet ”Trygghet, delaktighet och säkerhet i hemmet”.  

Att införa digitala larm kan delas upp i sju faser: 

1. Process/implementering 

2. Nuläge 

3. Upphandling 

4. Införande/utbildning 

5. Drift 

6. Förvaltning 

7. Uppföljning 

Avgränsning   

Projektet avslutas efter fas 2. 

Arbetssätt 

 Styrgrupp 

 Projektgrupp 

 Nätverksträffar 

 Informations- kommunikationsmöte 

 Arbetsgrupper i kommunerna 

 Externa kontakter 

Tidplan 

Möten ca: en-två gånger i månaden med omfattning om halv- till heldagsmöten med förutbestämda 

aktiviteter. Mellan mötena ska arbetet fortsätta på hemmaplan med att förankra föregående mötes 

resultat, ta emot åsikter, göra justeringar samt förbereda nästa möte. 

Uppstart sker efter genomgång av tids- och aktivitetsplanen i projektgruppen. Nätverksträffarna sker 

med en genomgång av hemarbetet, samt ett förutbestämt arbetsområde utifrån aktivitetsplanen. 

Styrgruppsmöten sker på socialchefernas förutbestämda nätverksträffar, projektgruppsmöten sker 

ca: en gång per månad. 

Möten hålls i respektive kommun utifrån önskemål. Möten med externa kontakter beräknas till 2-3 

stycken. 

Det är viktigt att representanten från de kommuner som vill delta kommer på samtliga möten, även 

om aktiviteten kanske redan är genomförd i den egna kommunen.  Att arbeta tillsammans är 

konceptet och att bjuda på den kunskap man redan har är oerhört viktig för ett gott gemensamt 

resultat. 

 

 



Omfattning 

9 stycken halvdagsmöten 13.00- 16.00 plus 2 heldagar med leverantörsvisningar, totalt 10 möten. 

Nätverksträffarna hålls på Fyrbodals kommunalförbund i Uddevalla, förutom den 21 oktober och 17 

december.  21 oktober hålls nätverksträffen på Munkedals Räddningstjänst, Klockarevägen 5 (byggnaden 

ligger mellan Munkeland och centrum vid Munkedals kvarn). 17 december är vi i Mellerud, meddelas 

senare var. 

 

Struktur 

Varje möte förutsätter att varje kommun har gjort sin ”hemläxa”, för att vi ska hinna jobba fram ett 

inriktningsbeslut inför upphandling alt. avrop 

 

Nätverksträffar 

Möte 1 Uppstart: Projektgenomgång, beslut om innehåll i nätverksträffarna. Resurskommunerna 

deltar inte 

Inventering/ kartläggning/ Information 

8 okt Varje kommun redovisar sitt nuläge samt tar med den interna och externa information 

som finns om trygghetslarm i deras kommun.  

Hemläxa inför möte 2: Vilka kostnader har ni idag för trygghetslarm? Är medel äskat för 

övergången till digitalisering? Hur ser organisation ut för trygghetslarm, vem gör vad? Hur 

vill ni att det ska se ut i framtiden? Hur ska tjänsten trygghetslarm organiseras i framtiden? 

 

Möte 2 Organisation / Ekonomi_ ingår i kartläggningen 

21 okt Redovisning av kommunernas organisation & Ekonomi gällande trygghetslarm. Ta fram 

gällande framtida kostnader utifrån alternativen äga/leasa, extern regi/egenregi. 

Sammanställa olika alternativ för organisation/strukturer gällande trygghetslarm. 

Diskussion kommunvis: Vad är bäst för oss? Vad vill vi? 

Hemläxa: Har vår kommun en risk- och sårbarhetsanalys gällande trygghetslarm? Vad 

händer vid stora driftstopp? Vilka rutiner har vi? Vad kostar ett driftstopp i 

personalkostnader? Hur samarbetar säkerhetschefen/samordnaren med socialtjänsten? 

 

Möte 3 

29 okt  Tranemo kommun kommer till Uddevalla, för de som inte kan närvara finns möjlighet att 

vara med via Skype/Lync. Tranemo berättar sina erfarenheter från övergången till ny 

digital teknik. Vad införandet bl.a. har krävt tekniskt, i utbildnings-insatser, riktlinjer, 

rutiner och information till medborgare. 

 

 

5 nov Halvdagsseminarium i Borås om digitala trygghetslarm. Inbjudan utskickad! 

 



 

Möte 4 Kartläggning / Information till medborgare/Strömstad kommun 

10 nov 13–14.30 gruppen jobbar fram delrapporten om vårt arbete hittills. Vilket innefattar  

kartläggning, viljeinriktning samt konsekvensbeskrivning av att gå från benämning 

trygghetslarm till trygghetstelefon 

 Förslag om information till medborgare diskuteras och beslutas om.  

 Genomgång av förändring i tids- och aktivitetsplanen/Planering av januari månads 

aktiviteter. Skickas ut i förväg! 

KL 14.30  kommer Maria Hansson, projektledare för upphandlingsprojekt i Strömstad, där 

trygghetstelefoni är en del. Hon beskriver deras arbete och vilka erfarenheter det har 

gjort. 

 Hemläxa: Förbered er med frågor till leverantörerna. 

 

11 nov E-hälsodag Fyrbodal. Inbjudan utskickad! 

 

Möte 5  Leverantörsvisning (heldag inkl. lunch) 

 Inbjudan skickas ut, sista anmälningsdag 20 november! 

26 nov Inbjudna leverantörer är de som kan avropas enligt SKL 

 Tunstall 

 Care Tech 

Dagen avslutas med reflektion utifrån leverantörernas visningar. Maarit är med oss och 

hjälper oss i reflektionen! 

 Hemläxa: Vad är det vår upphandling ska innehålla? Förslag på skall och börkrav. 

 

1 dec SKL:s informations- och utbildningsdag gällande deras avrop för digitala trygghetslarm 

7 personer från projektledning och nätverksgruppen åker till Stockholm, projektet står för 

resa och hotell. Kommunerna står för personalkostnaderna 

 

Möte 6  RAKEL-dag Heldag (ni fixar lunchen själva) 

9 dec Vi träffar MSB/Östersunds hemtjänst som jobbar med RAKEL som kommunikationssystem 

/NÄRF_framtida larmmottagning. Inbjudan kommer! 

 

Möte 7 Förslag till inriktningsbeslut / Kostnadsanalys Plats: Melleruds kommunhus 

17 dec Vi skriver ett förslag till inriktningsbeslut som lämnas till styrgruppen vid årsskiftet för 

beslut den 30 januari. Förslag om huvuddragen i vad de medverkande kommunerna anser 

vara skall-respektive bör-krav. Ställningstagande om egen upphandling eller gå på SKL:s 

avrop. Vi gör även en kostnadsanalys om vad övergång och införande beräknas kosta. 

 Förslaget ska diskuteras i projektgruppen innan det tas till styrgruppen därför det tidiga 

datumet, samt att det bör finnas tidsutrymme för eventuell fortsatt process innan beslut. 



  

 

 

 

Förslag till januari månads nätverksträffar: 

Möte 8 Verksamhetskritiska system/Riskhantering 

8 jan Mats Björk, Säkerhetschef i Trollhättan beskriver MBS:s metoder för risk- och 

sårbarhetsanalyser samt uppföljning. Vi tar del av mallar och blanketter, diskuterar 

utifrån MBS:s material samt hur vi kan få hjälp i vårt risk- och sårbarhetsarbete av 

tjänstemän inom kommunens säkerhetsområde. 

 Ni som redan har eget material i kommunerna, skickar in sitt material i förväg till Amie: 

amie.stobenius@fyrbodal.se  

 

Möte 9 Organisation /Riktlinjer & Rutiner  

15 jan Redovisning kommunvis av aktuellt läge av hur tankarna går gällande framtida 

organisation. Vi skissar på en viss övergripande organisationsstruktur som skulle kunna 

utgöra underlag/hjälp till en kommunspecifik organisation. 

 Redovisning kommunvis gällande riktlinjer/rutiner, vi delar med oss. Kan vi skapa 

gemensamma mallar/checklistor/ rutiner? Vad ska de innehålla? 

  

 

Möte 10  Framtiden & upphandling 

28 jan Vi har inför dagens möte diskuterat i vår hemkommun om hur införandet ska gå till, vad 

för kompetens behöver vi och vad har vi? Behövs plan för utbildning? Hur ser vår tids – 

och aktivitetsplan ut? Vi sammanställer och skissar på ett förslag gällande utbildning, 

införande och tids-och aktivitetsplan. Maarit är med och lotsar i vad vi behöver tänka på! 

 

 

Möte 11 

30 jan Beslut  

 Socialchefsnätverket beslutar utifrån projektgruppens förslag till inriktning  
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