
 

 

 

 

Beslutsunderlag för deltagande i projekt med upphandlingsarbete av digitala 

trygghetslarm 

Bakgrund 

Under hösten 2014 har projektet digitala trygghetslarm i Fyrbodal startat nätverk, 

genomfört kartläggning av nuläget i deltagande kommun samt ökat kompetensen om 

trygghetslarm.  Deltagande kommuner är Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, 

Munkedal, Sotenäs, Trollhättan och Åmål. Projekttiden är juni 2014 till 31 januari 2015. 

 

Beskrivning av ärende 

De nio deltagande kommunerna i projektet avser att göra egen upphandling i ett 

gemensamt ramavtal för kommunerna. Varje medverkande kommun i ramavtalet är egen 

juridisk person, skriver eget avtal och kan upprätta specificerade tilläggs- och serviceavtal. 

Projekttiden är 1 februari till 30 juni 2015.  

 

En ansökan är ställd till VästKom/SSVIT är om 250 000 kronor för projekt som ska omfatta 

samordning av upphandling, ett förberedande arbete gällande organisation, utbildning och 

implementering. Ansökan avser 50 % tjänst under 5 månader, där Fyrbodals kommunal-

förbund fått ett positivt förhandsbesked. Projektet kräver en medfinansiering om 250 000 i 

form av egen tid från de nio deltagande kommunerna, vilket innebär deltagande i ex. 

styrgrupp, referensgrupp, leverantörsvisning. 

 

För ansvar för upphandlingen föreslås Katarina Gip, Dalslands kommuner. Finansiering sker 

med en niondel av beräknad totalkostnad om 90 000 kronor. Samfinansieringen föreslås 

fördelas på följande sätt: 

Kostnad upphandling  
 

  

 
   

Budgetpost   Fördelning  Kostnad 

Upphandling (10 000 x 9)     90 000 

Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål    50 000   

Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Trollhättan   40 000   

        

Kommun Folkmängd 1 november 2013   40 000 

Lysekil 14 359                 6 384 kr  

Munkedal 10 187                 4 529 kr  

Sotenäs 8 957                 3 982 kr  

Trollhättan 56 470               25 105 kr  

Summa invånare; 89 973     

 



 

Beslut 

 

_______________________________ kommun beslutar att: 

 Projektet organiseras utifrån fastställd styrgrupp och referensgrupp i 

Socialchefnätverket. Socialchefsnätverket hålls informerad av samordnare och 

representanter i styrgruppen. 

 Delta i projektet för digitala trygghetslarm och upphandlingsarbete för ett 

gemensamt ramavtal för deltagande kommuner 

 Medfinansiera upphandlaren Katarina Gips kostnad 

 Tillsammans med deltagande kommuner gemensamt uppfylla krav om egeninsats i 

form av tid gällande projekt för trygghetslarm 

 Om ansökan gällande projektet inte beviljas, uppdra åt styrgruppen att undersöka 

möjligheter till annan finansiering 

 

Bifogas: Bilaga 1 med definition om inriktning för upphandlingsarbetet av trygghetslarm 
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