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Sammanfattning av resultat 
 

Socialcheferna i Fyrbodal bestämde sig för ett gemensamt arbete med digitalisering 
av trygghetslarm. Beslutet har sin grund i regeringen mål om att samtliga Sveriges 
kommuner ska ha genomfört digitalisering innan 2016 års utgång. 

Av Fyrbodals 14 kommuner anslöt sig 9 kommuner till projektet. Med beviljade 
projektmedel och kommunala egeninsatser upprättades en projektorganisation, 
kartläggning av nuläget, kravspecifikation för upphandling samt en upphandling i ett 
gemensamt ramavtal för 9 kommuner. 

Projektorganisationen har bestått av en tvärprofessionell styrgrupp samt en 
referensgrupp med deltagande från samtliga kommuner. Utbildningsinsatser har 
skett inom områden såsom SKI:s ramavtal, juridik, informationssäkerhet, digital 
teknik och verksamhetskritiskt system. Leverantörsvisningar och erfarenhetsutbyte 
har under projekttiden varit en förutsättning för både styr- och referensgrupp för 
kompetenshöjning och omvärldsorientering inför upphandlingsarbetet. 

Samtliga kommuner inventerade riktlinjer, rutiner och information gällande 
trygghetslarm. Samtliga kommuner kom fram till att det fanns flera förbättrings-
områden. Projektorganisationen har delat in frågan om trygghetslarm i tre 
huvudprocesser 1) Digitalisering 2) Förvaltning 3) Verksamhetskritiska system. 
Projektet har levererat förslag till information på hemsida och broschyrmaterial till 
brukare. Förslag till checklista i det dagliga arbetet och extraordinära händelser har 
producerats.  

Information om projektet och upphandlingsarbetet till politik, tjänstemän och 
intresseorganisationer har varit omfattande på kommunal och delregional nivå. 

Ett tvärprofessionellt arbetssätt har varit en av de största framgångarna. Professioner 
inom vård och omsorg, IT, säkerhet och upphandling har gjort att projektet präglats 
av kvalitet och hög kompetens.  

Projektet har generat egen upphandling i ramavtal avseende funktionshyra av digital 
larmkedja d.v.s. apparatur – tillvalsprodukter - kommunikation – abonnemang – 
mottagning – projektledning – utbildning - support och lager. I kravställan fanns krav 
om en ansvarig projektledare från leverantörssidan under avtalstiden. Anledningen till 
kravställan är erfarenhet om att det behövs ett samarbete och en en-till en kontakt 
mellan kund och leverantör under hela avtalstiden. 

Projektdeltagande kommuner i Fyrbodal kommer att uppnå regeringens mål om att 
innan 2016 års utgång ha digitaliserade trygghetslarm. 

Fyrbodals kommunalförbund inrättar från och med hösten 2015 ett nätverk för 
trygghetslarm/välfärdsteknologi. 

Projektkommunernas uppfattning är det finns mycket kvar att göra gällande lokal 
organisation och rutiner. De ser även behov av stöd för en framtida utveckling av 
välfärdsteknologin. Det finns önskemål om en samordnande resurs i Fyrbodal för 
operativt stöd.  
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1 Utfall 

1.1 Måluppfyllelse 

Projektdeltagandet har varit 9 av Fyrbodals 14 kommuner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektdeltagandet har inneburit att: 

 Deltagande kommuner har infört en digital trygghetslarmkedja innan 2016 års 
utgång 

 Deltagande kommuner har genomfört en gemensam upphandling i ett 
ramavtal  

 Deltagande kommuner har sett över sina rutiner inför övergången till digital 
teknik.  

 Kartläggning har skett av nuläget i respektive kommun 
 Utbildningsinsatser har skett utifrån föreskriva effektmål i projektbeskrivning 
 Deltagande kommuner fått en ökad kunskap om vikten av samordning och 

samverkan mellan förvaltningarna i den egna kommunen inför digitaliseringen 
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 Kunskap om gränsdragning gällande roller och ansvar i den egna kommunen 
har ökat 

 Deltagande kommuner har identifierat behov inför upphandlingsarbetet 
 Inriktningsbeslut gällande identifiering har skett av risker för brukare vid 

verksamhetskritiska lägen 
 Samtliga Fyrbodals kommuner byggt upp ett väl fungerande nätverk kring 

trygghetslarmkedjan 

 

1.2 Aktiviteter 

Varje kommun som deltagit har genomfört: 

 Aktivt arbete i referensgrupp 
 Inventering inför kartläggning 
 Rutinöversikt 
 Äskande av medel 
 Dialogmöten med verksamheter som ansvarar för trygghetslarm 
 Information till olika grupper ex. ledningsgrupp, APT och mindre arbetsgrupper  
 Informationsmöte till kommunala pensionärs- och handikappråd 
 Information till politiska nämnder 
 Initierande förvaltningsövergripande möten för samverkan gällande 

trygghetslarm 

 

1.3 Ekonomisk redovisning 

Fyrbodals kommunalförbund ansökan om 500 000 beviljades och egeninsatsen har 
varit högre än beviljat belopp. Projekttiden om fem månader förlängdes efter ansökan 
om ytterligare 250 000, och med samma villkor som tidigare. Beviljade medel har i 
huvudsak finansierat projektledare anställd på heltid under fem månader, och på 
halvtid under fem månader.   

Förutom finansiering av projektledare har de beviljade medlen finansierat 
studiebesök, konferenser, resekostnader och lokalkostnader. 

Sammanlagt har kommunernas egeninsats varit betydligt högre än beviljade medel, 
då det varit många möten, högt deltagande och ett stort engagemang från respektive 
kommun som deltagit i projektet. Redovisning har skett per månad till Västkom i form 
av statusrapport och tidrapport. För granskning av den ekonomiska redovisningen 
hänvisas till Västkoms länssamordnare. 
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2 Spridning av resultat och informationsaktiviteter 

  

2.1 Lokal information, delaktighet och förankring 

Varje kommun har haft en till två projektansvariga personer utsedda, vilka förankrat 
arbetet i sin kommun. Framgångsfaktorer har varit det tvärprofessionella deltagandet 
i styr- och referensgrupp med deltagare från förvaltningsledning/hemtjänst/larmenhet/ 
hemsjukvård/IT/säkerhet och upphandling. 

 Information har getts i presentationsform av olika leverantörer. Medverkande 
har förutom styr- och referensgrupp varit övriga inbjudna Fyrbodals 
kommuner. Även kommuner från Boråsregionen, vilka varit i ett 
upphandlingsskede, har deltagit. 

 Information har getts i föreläsningsform om verksamhetskritiska system av 
säkerhetschef Tommy Johansson, Mellerud. Deltagande var referensgrupp för 
9 kommuner.  

 Information har skett i föreläsningsform om identifiering av säkerhetsaspekter 
inför upphandling, av konsultföretaget OneVinn AB, Jacob Hellstrand. 

 Fyrbodals socialchefsnätverk har fått kontinuerlig information och aktivt 
medverkat i dialog under projekttiden.  

 Fyrbodals kommunchefer har informerats om projektet, vilket genererade i en 
större samverkan med kommunernas IT-organisation, säkerhetsansvariga och 
omsorgen 

 Beredningen Välfärd i Fyrbodals kommunalförbund har informerats om 
projektet.  

 Erfarenhetsutbyte med övriga Fyrbodals kommuner, vilka valt andra 
upphandlingsformer 

 Projektledare har efter inbjudan informerat fem av nio projektkommuner, 
information har getts till välfärdsutskott, IT-enhet, omsorgsnämnd och 
socialutskott. 

 Information samt nyhetsbrev har publicerats på Fyrbodals hemsida 

 

2.2 Regional information, delaktighet och förankring 

 Månatlig inlämning av statusrapporter till projektansvarig ledare 
 Månatlig inlämning av tidrapport till projektansvarig ledare 
 Deltagande på Västkoms två spridningskonferenser i föreläsningsform 
 Deltagande på Västkoms konferens för regionens larmansvariga i 

föreläsningsform. 
 Deltagande på MFD:s informationssäkerhetsdagar i dialogform   
 Träff för regionens larmansvariga i föreläsningsform 
 Deltagande från Skaraborgs- och Boråsregions kommuner  
 Avstämningsmöte med regionens e-samordnare 
 Information på Västkoms hemsida  
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2.3 Leverans 

Projektet har levererat följande: 

 Kommunikationsplan, bil 1 
 Tids-och aktivitetsplan, bil.2a 
 Tids-och aktivitetsplan, bil.2b 
 Organisation, bil. 3 
 Förslag på medfinansieringsintyg, bil. 4 
 Kartläggning av nuläge, bil.5 
 Förslag på inriktningsbeslut, bil. 6 
 Anbudsinbjudan, bil. 7 
 Kravspecifikation bil. 8 
 Utvärderingsmodell bil.9 
 Avtal, bil.10 
 Förslag på skrivning inför uppsägning av brukares mobilabonnemang, bil.11 
 Förslag på checklista för utbyte, drift och verksamhetskritiskt system, bil.12 
 Förslag på information till hemsida, bil.13 

 

Kommunerna inom Västra Götaland kommer att ha tillgång till allt levererat material 
inklusive slutrapport på Västkom och Fyrbodals hemsida.  

 

3 Avslut 

3.1 Erfarenheter från projektet 

Massmedias tidigare granskning av nuläget i kommunerna gällande övergången till 
digitala trygghetslarm har varit en bra förutsättning för projektet. Granskningen 
upplevdes ”ångest skapande” hos flera i politik- och tjänstemännaled. Vilket innebar 
en klar vilja från samtliga kommuners ledningsfunktioner att åstadkomma en 
digitalisering av trygghetslarmen. Även regeringens mål om att innan 2016 års 
utgång, ska alla Sveriges kommuner gå från analoga larm till digitala larm, har haft 
stor betydelse för att leda projektet framåt. 

Att samverka 9 kommuner är i och för sig en utmaning, dessutom komma överens i 
en kravspecifikation och upphandla är en ännu större utmaning. En av förut-
sättningarna för att projektet lyckats genomföra en gemensam upphandling, är 
förankringen och mandatet från socialchefsnätverket i Fyrbodal. Två av 
socialcheferna har suttit i styrgruppen och haft sina kollegors mandat, vilket gett 
snabba beslutsvägar. En linjär och tydlig gränsdragning av uppdraget är ytterligare 
en av anledningarna till att projektet rönt framgångar.  
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I arbetet under projekttiden har det tvärprofessionella arbetssättet varit en av de 
största framgångarna. Professioner inom vård och omsorg, IT, säkerhet och 
upphandling har gjort att projektet präglats av kvalitet, hög kompetens och 
effektivitet. Har vi stått inför en frågeställning har vi oftast kunnat svara på den i 
gruppen. 

Projekttiden utifrån den första ansökan om fem månader var mindre bra, vilket insågs 
ganska snart. Därför gjordes en ansökan om förlängning av projektet på ytterligare 
fem månader. 

Referensgruppen med deltagande från kommunerna har också varit tvär-
professionell, en klar framgångsfaktor i arbetet med kravspecifikation inför upp-
handling av digital trygghetslarmskedja. Gruppen har i och med projektet fått 
möjlighet till kompetenshöjning gällande den digitala tekniken och dess 
förutsättningar. Vilket ledde till att styrgruppen ansåg att det fanns tillräckligt med 
kompetens, för att göra en egen upphandling utanför SKI:s ramavtal. 

Deltagandet och engagemanget har varierat något från deltagande kommuner, en 
anledning kan vara den rådande aktuella situationen i respektive kommun. 
Kommuner där det organisatoriskt varit ostabilt har inte haft lika stor närvaro, deras 
representanter har beskrivit en känsla av otrygghet när det gäller förankring i vad 
deras kommun har för önskemål och hur de ska arbeta med förvaltningen av digitala 
trygghetslarm när upphandlingen är klar. 

Upphandlingen genererade i en funktionshyra av digital larmkedja d.v.s. apparatur – 
tillvalsprodukter - kommunikation – abonnemang – mottagning – projektledning – 
utbildning - support och lager. För att de upphandlande kommunerna skulle vara på 
den säkra sidan om vad som upphandlades kravställdes en anbudspresentation 
förutom skallkraven. Leverantörerna fick visa upp hur deras produkter fungerade 
inför samtliga kommuner. Referens – och styrgrupp hade utarbetat frågor samt en 
utvärderingsmodell. Vår erfarenhet är att arbetssättet varit bra och gett oss 
kunskaper om produkt – och tjänsteinnehåll. Vi vet vad vi köpt. 

Av projektledaren för Boråsregionens kommunförbund fick vi rådet att ställa specifika 
tjänstekrav på leverantören, något som visade sig vara ovanligt enligt leverantörerna. 
Resultatet blev att vi kravställde en ansvarig projektledare under hela avtalstiden för 
upphandlande kommuner, vilket ingår i funktionshyran. Anledningen till kravställan är 
erfarenhet om att det behövs ett samarbete och en en-till-en kontakt mellan kund och 
leverantör under hela avtalstiden. 

Förutom deltagande projektkommuner har övriga Fyrbodals kommuner bjudits in vid 
föreläsningar och leverantörsvisningar. Det har inneburit erfarenhetsutbyte för 
samtliga kommuner. Kommuner som enbart deltagit i utbildningssyfte har återkopplat 
till projektledaren, om att de satt stort värde på både innehåll och att få träffa andra 
kommuner. Erfarenheten är att det finns ett stort behov av att få träffas runt frågor 
rörande teknik i vården. Många larmansvariga i kommunerna arbetar ensamma och 
får ingen eller mycket liten kompetenshöjning inom området. 
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3.2 Förvaltning 

Under hösten 2015 kommer de nio kommunerna ha en gemensam uppstart med 
leverantören. Varje kommun upprättar införandeplan och genom sitt utbyte av 
trygghetslarm. De projektdeltagande kommunerna kommer att uppnå regeringens 
krav om att ha digitaliserat sin trygghetslarmskedja innan 2016 års utgång.  

Referensgruppen övergår till ett nätverk för stöd i förvaltning av trygghetslarm och 
drivs i Fyrbodals kommunalförbunds regi under hösten 2015. Kommunernas 
nuvarande rutiner och kvalitetssäkring bör få en fördjupad översyn. Nya rutiner 
behöver skapas för exempelvis frekvent funktionsövervakning.  

 

3.3 Förslag till fortsatt arbete 

Förutom stöd i processen för utbyte av larm och förvaltning av digitala 
trygghetstjänster behöver kommunerna ett stöd i att upprätta verksamhetskritiska 
system för situationer, när de digitala tjänsterna inte fungerar. Detta för att tillgodose 
en trygg och säker kommun. Kommunerna bör förslagsvis tillsätta en tvär-
professionell arbetsgrupp med medverkan från förvaltningarna IT/säkerhet och 
omsorg för att arbeta fram en handlingsplan gällande verksamhetskritiskt system. 

Med utgångspunkt från projektet skulle ett framtida permanent nätverk arbeta med 
erfarenhetsutbyte, ta fram förslag till handlingsplaner, riktlinjer och rutiner för 
väldfärdsteknologi inom olika verksamhetsområden för vård och omsorg. För att 
detta ska vara möjligt krävs en resurs som driver och samordnar arbetet.  

Fyrbodals kommunalförbund kommer fortsatt stödja kommunerna gällande 
trygghetslarm i form av nätverk under hösten 2015. Projektkommunernas uppfattning 
är det finns mycket kvar att göra gällande lokal organisation och rutiner gällande 
trygghetslarm. De ser även behov av stöd för en framtida utveckling av 
välfärdsteknologi. Det finns önskemål om en samordnande resurs i Fyrbodal för ett 
permanent nätverk för trygghetslarm/välfärdsteknologi samt operativt stöd vid 
införande av välfärdsteknologi. 

 

 

Amie Stobenius 

…………………………………… 

Projektledare 

 

 


