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Förslag till checklista för åtgärder i samband med utbyte, drift och verksamhetskritiskt 

läge gällande digital trygghetslarmskedja 

 

Område Åtgärd/Frågor för fortsatt diskussion & ställningstagande 

Brukares befintliga 
mobilabonnemang 
 

Referensgruppen lämnat förslag, finns som bilaga 

Del 1 ) Organisation för byte  
            av larm 

Utgå från Hemtjänsten/larmenhet. Bilda en projektgrupp i 
organisationen med olika professioner. Ta fram en projektplan 
med tid och aktiviteter, utse någon ansvarig. Jobba 
tillsammans med leverantören och utvald grupp i 
hemtjänsten/larmgrupp. Ha koll på avtalet, 
Leveransgodkännande och betalning när allt fungerar. 
Informera alla medarbetare. 
Informera brukare & anhöriga 
Medborgarinformation/lokalpress/hemsida 
Telefoninfo under bestämd tid gällande byte 

2) Organisation för drift Avsätt tid och personal för en nulägesorientering av driften. 
Hur har vi det i dag? 
Organisation/roller/ansvar/riktlinjer/rutiner/kvalitetssäkring!  
Är det något vi vill förändra? Är det något vi måste förändra?  

3) Organisation för kritiska  
     händelser 

Avsätt tid och personal för en nulägesorientering gällande 
driftsäkerhet. Hur har vi det i dag?  
Driftstopp/informationssäkerhet/kvalitetssäkring 
Är det något vi måste förändra? 
Avvikelser 

Akuta insatser Upprätta verksamhetskritiskt system, ta hjälp av kommunens 
säkerhetsamordnare. 

Ansökan Se över informationen vid ansökan. Vilken information 
ansvarar biståndshandläggaren för och vad ligger på 
verkställigheten? 

Avslutande av insats Vem vänder sig brukaren till? Olika i kommunerna, vad vore 
bäst utifrån kvalitetssäkring. 

Avtalsuppföljning Projektledare från leverantören, kallar oss i referensgruppen 
till uppföljningsmöte 2 ggr/år 

Budget för drift Bör finnas egen budget för larm inkl. arbetstid, objektskoda. 
Budgetera för ev. driftstopp, sätt objektskod på alla insatser 
som görs vid driftstopp. 
En fråga att diskutera: Ska det finnas budget för insats vid 
larm? 
 

Budget för kritiska händelser Egen budget….går det? Del i driftsbudget? När driftsstopp sker, 
se till att det finns möjlighet att objektskoda händelsen. 



Information till 
organisationer 

Kommunledning, Socialförvaltning, Pensionärsråd, Handikapp- 
tillgänglighetsråd informeras om byte av larm. Information till 
intresseorganisationer. 

Information till 
brukare/anhöriga 
vid byte av larm 

Referensgruppen har tagit fram gemensamt förslag till folder 
och hemsida/facebook 
Ska skriftliga utskick ske till enskilda? Diskutera för- och 
nackdelar. Gör ett val!  
Information i lokalpress? Ja, bra marknadsföring. 

Information till brukare om 
trygghetslarm 

Referensgruppen tar fram ett gemensamt förslag för 
information till folder och hemsida. 
Enskilt skriftligt utskick? Muntlig information? Lokalpress? 

Kommunöverskridande 
samarbete innan/under byte 
av larm 

Under 2015 och innan utbyte av larm kommer vi att låna 
produkter av varandra för att undvika inköp av produkter som 
snart ska bytas. 
Vi vill starta ett nätverk för baspersonal som jobbar med larm. 
Vi vill utöka samarbete gällande spetskompetens och hjälpa 
varandra. 

Riktlinjer Behöver ses över och förändras. Ha koll på om politiskt beslut 
behövs, olika i kommunerna. 

Rutiner Behöver ses över och förändras. 
Tranemo har bra lista, borde kunna läggas till riskhantering. 

Taxa för trygghetslarm Vi jämför oss med övriga kommuner, tar fram sammanställning 
under hösten 2015. 
Principen för avgiften bör diskuteras, vad ska ingå? 
Fri eller begränsat antal larmningar på en fast månadsavgift? 
Varje kommun måste göra ett TJU till KF för ev. taxeändring. 
Taxeändringar görs vanligtvis på decembermöte varje år. 

 


