
En kommun – för egen räkning 

Styrkor 

 "Alla känner alla" 

 Snabb uppstart 

 Redan organiserad larmgrupp 

 Mindre grupp att informera/övertyga 

 "lokal" kännedom  

 Enklare administration 

 Om kommunen idag har etablerad 

larmgrupp 

Svagheter  

 Svårt på lång sikt vid ökad efterfrågan 

 Sårbar organisation då få 

nyckelpersoner 

 Många komplexa uppgifter på få 

personer 

 Om kommunen ej idag har etablerad 

larmgrupp 

 

 

Möjligheter 

 Utveckling  

 Kompetenshöjande 

 Kan göra ihop med larm organisation 

 

 

Hot 

 Stuprörstänk 

 Få med kompetensen, beroende av 

nyckelpersoner 

 Dyrare vid upphandling 

  

 

 

Två eller fler kommuner har gemensam drift 

Styrkor 

 Lättare med kompetenshöjande - få fler 

kan specialisera sig 

 Kan leverera en "bättre" tjänst. 

Kompetens, specialiserad 

 Kostnadseffektivt, man bygger inte upp 

samma organisation i flera kommuner 

 Säkerhet bättre 

 Gemensam upphandling ger större volym 

och bättre pris 

 Kostnadseffektivare att lägga in i 

befintlig organisation 

Svagheter 

 Kräver väl utvecklad administration 

 Svårt att procentuellt dela upp 

kostnaderna 

 Enas om gemensam policy 

 Lång uppstartssträcka som kan bli dyr 

 Olika system för dokumentering 

kräver mer administration 

 I dagsläget olika rutiner för utlarmning  

 

Möjligheter 

 Tidigare erfarenheter av samverkan är 

positiva 

 Större transparens och likhet i Skaraborg 

 Lättare att utveckla ytterligare samverkan  

 

Hot 

 Någon kommun blir för dominant i 

samverkan 

 Dåligt avtal pga. oerfarenhet av den 

nya tjänsten  

 

 



 

Organisation idag – Räddningstjänst driftar – tillsyn till sina 

samverkans kommuner 

Styrkor 
 Räddningstjänst väl omtyckt och 

känd sedan innan av medborgarna 

 Känner området (privat) 

Svagheter 
 Ej vårdpersonal 

 Olika organisationer (IT mm.) 

 IT-support/teknisk support 

 

Möjligheter 
 Rakel 

 Skapa nya tjänster i befintlig 

verksamhet 

 Använda resurser på natten 

 Har annan specialkompetens som är 

relevant för området 

 

Hot 
 Insyn? 

 Påverkan? 

 Risk för ”kulturchockar” 

 Organisationsförändring  

 

 

Privat leverantör 

Styrkor 
 Snabb start  tjänst (system, tillsyn, 

kamera) 

 Erfarenhet, vana av larm 

 Tydlig avtalsstyrning 

 IT-support, fjärr teknisk 

 Samma som trygghetslarm, 

gemensam upphandling 

 

Svagheter 

 Dyrt om det är många kameror 

 Kunskap byggs upp utanför 

kommunen 

 

Möjligheter 
 Fler kommuner kan göra bättre 

upphandling 

 

Hot 

 inlåsning 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


