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Utredning, digitalisering av trygghetslarm 

Ärendebeskrivning 
Dåvarande sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 13 februari 2014, § 30 
uppdra åt socialchef Anne Shemeikka undersöka kommunens inköp av 
trygghetslarm samt säkerställa att trygghetslarm är kompatibel med framtida digital 
teknik. Vidare beslutades att inventering skall genomföras av befintliga 
trygghetslarm. 

Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström och konsult Tina Löfström, ALerigo 
AB har inkommit med utredningen "Digitalisering av trygghetslarm - Framtidens 
krav på larmteknik och larmmottagning". Utredningen innehåller bland annat en 
inventering av kommunens aktuella situation gällande trygghetslarm och en 
övergripande plan för införande av digital trygghetskedja. 

Konsult Tina Löfström, ALerigo AB föredrar ärendet. 

Förslag 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström och konsult Tina Löfström, ALerigo 
AB föreslår kommunstyrelsen beslutar 

• att säga upp samtliga avtal (trygghetslarm samt larmmottagning) med 
Tunstall Nordic och begära en slutfaktura, 

• att direktupphandla eller teckna ramavtal genom SKL Kommentus och 
därefter avropa hela larmkedjan via detta ramavtal, 

• att planera för och genomföra en snabb utfasning av analoga trygghetslarm, 
• att anlita en utomstående aktör för att genomföra de installationer som skall 

göras vid digitaliseringen av trygghetslarmskedjan samt löpande på plats i 
kommunen, 

• att uppdra åt tillträdande socialchef att genomföra en översyn av taxan för 
trygghetslarm, samt 

• att uppdra åt tillträdande socialchef att genomföra kartläggning och ta fram 
en genomförandeplan för utfasningen av analoga larm. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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Författare: Tina Löfström, biträder tf. socialchef 
Ann-Britt Löfström, tf. socialchef 

ALerigafAB 
Vi gillar utveckling! 
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Bakgrund 

Trygghetslann 

• Ljusnarsbergs Kommun står inför ett teknikskifte med krav på teknikbyte, där analoga 
trygghetslarm skall bytas ut mot digitala trygghetslarm. 

• Sociala utskottet beslutade 2014-02-13 1 att uppdra åt dåvarande socialchef Anne 
Shemeikka att undersöka inköp av trygghetslarm, säkerställa att trygghetslarm är 
kompatibel med framtida digital teknik samt att inventera befintliga trygghetslarm. 

• Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-262 att uppdrag åt socialchef Anne Shemeikka 
att upprätta en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom 
området eHälsa inkluderande övergång till digitala trygghetslarm. 

Ärendebeskrivning 
Ljusnarsbergs Kommun har idag 140 stycken trygghetslarm (varav 130 st är ute hos kund, se 
Figur 5: Ka11a över larmkunder) som kommunicerar via det analoga telenätet. Detta fungerar 
idag inom de flesta områden i Ljusnarsbergs Kommun, men teknikskiftet har redan påbötjats 
på flera håll, exempelvis på Seniorboendet på Kyrkvägen och i bostäder på Källtorpsvägen för 
att nämna några. Kunder inom dessa områden använder digital teknik och behöver således 
digitala trygghetslarm. Teknikutvecklingen gör att den analoga tekniken snart är utdaterad och 
därmed osäker. Rådande och framtida teknik öppnar upp för möjligheten till trygghetslarm via 
digital teknik. 

Ljusnarsbergs Kommun har tre starka skäl till att beslut och åtgärd kring trygghetslarm bör 
påskyndas: 

1. Brist på larm 
Kommunen har ett flertal kunder som står i kö för att få digitala trygghetslarm och för 
att tillgodose förfrågan kommer en det att behöva läggas en ny beställning av larm hos 
leverantör. Ramavtal med en leverantör finns via SKL Kommentus och Ljusnarsbergs 
kommun kan avropa på detta avtal alternativt avvakta till nästa upphandling av 
ramavtal påbörjas (2016-02-24)3

. 

1 SU § 30 Dnr KS 063/2014 
2 KS § 47 Dnr KS 062/2014 
3 Information inhämtad via SKL kommentus hemsida 20 15-04-28: 
https://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal/halso-och-sjukvard-samt-omsorg/t1ygghetslarm-och
larmmottagning/ 

Förfnllarc: Tina Löfström bitrnder TF socialchef och Ann-Brill Löfström TF socialchef 
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2. Larmmottagning 
Avtal för larmmottagning har löpt ut och bör snarast avropas (SKL Kommentus 
ramavtal). Detta då allvarliga säkerhetsbrister rapporterats på larmmottagning gällande 
nuvarande leverantör4

• 

3. Digitalisering 
Regeringen har beslutats att uppdra åt Hjälpmedelsinstitutet (tidigare Myndigheten för 
delaktighet) att bland annat att ta fram och sprida information till kommuner om 
användning och implementering av digital teknik samt digitala trygghets- och 
servicetjänster inom socialtjänst och hemsjukvård. Här anges att arbetet med 
trygghetslarm särskilt ska prioriteras. Arbetet ska ske med målsättningen att samtliga 
kommuner helt skall ha övergått till digitala trygghetslarm vid utgången av 2016." 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL samt Post- och telestyrelsen pågår ett 
teknikskifte där den analoga tekniken avvecklas samtidigt som den digitala tekniken 
snabbt etableras6

• Ljusnarsbergs kommun har i skrivande stund 127 stycken analoga 
larm, 10 stycken GSM-larm som används som analoga larm samt 3 stycken digitala 
larm. GSM-larmen saknar nödvändiga tillbehör (SIM-kort) som gör att de kan 
användas via det mobila nätet. Av samtliga 140 st larm räknas enbart 3 stycken som 
digitala. Alltså finns det ett inom kommunen glapp mellan nuvarande tekniska 
lösningar för trygghetslarm (analoga) och de larm som ställs krav på i framtiden 
(digitala). 

Ljusnarsbergs kommun har Tunstall Nordic som leverantör av trygghetslarm och 
larmmottagning. 

Tabell/: Befintliga t1ygghetslar111 inom komm11nen 

L 'usnarsber s komm1111s larm 

zmstall Nordic) 
uns/al/ Nordic . "5n '' .·' :t_.,sJ .. 

3 st 
140 st 

4 Se avsnitt "Tunstall Nordic som leverantör" 
s Regeringsbeslut Il: 16, 2014-12-18 
6 SKL Publikation: Vägledning och Checklista - Trygghetslarm - Kommunal eHälsa 

Författare: Tina LOfstrOm biträder TF socialchef och Ann-Brin Lofscrom TF socialchef 2 
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Olika typer av larm 

Analoga 
127 stycken av de larm som finns inom Ljusnarsbergs Kommun är analoga. Analoga larm 
kopplas via kundens egen analoga hemtelefon. Om kunden har IP-telefoni via bredband 
fungerar inte dessa larm. 

Analoga/GSM 
Inom Ljusnarsbergs Kommun finns det 10 stycken GSM-lann. Dessa saknar de SIM-kort som 
gör att larmen kan användas som GSM-larm. De kan enbart användas som analoga. För att 
larmen skall gå att använda via GSM-tekniken krävs det ett betalabonnemang tecknat hos en 
teleoperatör, vilket medför extra kostnader per larm (50-100 kr/mån/larm). GSM-tekniken är 
en mer osäker version än övriga digitala tekniker och rekommenderas därför inte i första 
hand. 

Digitala 
Ljusnarsbergs Kommun har 3 st. digitala larm i skrivande stund. Det behövs 160 stycken 
digitala larm ftir att ersätta nuvarande analoga larm, ftir att erbjuda de kunder som står på kö 
för att få larm samt att för att ha 10 stycken larm i reserv/lager för framtida kunder. Digitala 
larm används via bredbandsnätet. 

Larmmottagning 

TES 
TES är den databas som Ljusnarsbergs Kommun använder för lagring av information kring 
vårdtagare, personal, besök, insatser, schema, larmorsaker och avvikelser. TES lämnar 
information till CareApp med hjälp av DM80. Leverantör: Tunstall Nordic 

CareApp 
CareApp är en mobilapplikation som hemtjänstpersonalen i Ljusnarsbergs Kommun använder 
för att schema, få kundinformation samt att se och att ta emot larm. CareApp hämtar 
information från TES, med hjälp av DM80. Ljusnarsbergs Kommun har köpt Planering, 
Registrering samt Mobillarm. Detta är delvis i bruk i dagsläget (används ej för larm). 
Leverantör: Tunstall Nordic 

DM80 
DM80 kallas det kommunikationssystem som Ljusnarsbergs Kommun kan använda för att 
koppla ihop TES med CareApp. Servern ser till att skicka information mellan de olika 

Forfattare: Tina LOfstrOm biträder TF socialchef och Ann-Britt LOfstrOm TF socialchef 3 
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systemen och kan fungera som en larmcentral. I dagsläget kan systemet hantera 150 stycken 
larmkunder. Är inte i bruk. Istället har kommunen valt att ha larmmottagning via 
Trygghetscentralen. Leverantör: Tunstall Nordic 

Trygghetscentralen 
Trygghetscentralen används som larmmottagning externt istället för internt. Personalen är 
undersköterskor. Används istället fOr att hemtjänstpersonal tar emot larmen via DM80. 
Sammanställer rapporter och statistik över larm. Leverantör: Tunstall Nordic 

DM80 

Figur I: larm kedja alternativ 1 {Hemtjänstpersonal svarar på larm) 

Brister i säkerhetshantering 

Trygghetscentalen 
Örebro 

CareApp 

CareApp 

Figur 2: larmkedja altemativ 2 (fiygghetscentralen i Örebro svarar på larm). A11vllmls I dagslliget 

Annan 

larmmottagnlng 
<Vi ... ,.' · \ ·if ... 

Figur 3: larmkedja alternativ 3. leverantör: Annan än nuvarande 

Förfnttare: Tina Löfätrönt biträder TF socinlchcfoch Ann-Britt Löfström TF socialchef 

Applikation för att 
meddela personal 

... .,. . ........ - . "" .... ' .... . 

4 
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Ansvarsfördelning 
Kommunen, kund och fastighetsägaren ett tordelat ansvar för att få trygghetslarmet att 
fungera. Se tabeller nedan. 

Tabell 2:Ansvarsfordelning analogt llygghetslarm 

ANALOGT 
TRJ'GGHETSURM 

K1111d 

Ko1111111111 

Fastighetsägaren 

KopparnHt 

T, ,.,, \ 

. , ' X 

Telefonabonnemang 
Analog ttltfonl 

X 

K 
.. 

,, 

Tabell 3: Ansvarsfordelning digital/ llygghelslarm 

DIGITALT 
TRYGGHETSLARM 

K1111d 

Ko11111111n 

Fastighetsägaren I 

Internet
uppkoppling 

.x 

" '.·; X11. ·, I 

Abonnemang 
IP-telefonl/bmlband 

·\ 
X 

x• 
"" 

Uttag 

X 

" ' 

Förgrening 
(Router) 

X 

r:·:· ) 

Trygghetslarm 
Inkl. Installation 

X 

' 
.\ Jj,. -·· 1' .l. 

Trygghetslnrm 
Inkl. Installation 

X 
" 

" 

,. 

Larm
mottagning 

X 

'>:,, ,, 

Larm
mottagning 

' 
X 

., 

. ' 

•Avser mobilt ll}gghetslarm. Används endast dti k11nd salararferutstl/111i11gar allfti indraget i11temet11ppkoppli11g. K1111de11 betalar dti till 
ko1111111111enftr abonnemanget. 

Tunstall Nordic som leverantör 
Ljusnarsbergs Kommun har i skrivande stund Tunstall Nordic som leverantör för 
trygghetslarm. Sedan avtalet tecknades har SKL rapporterat om allvarliga säkerhetsbrister i 
Tunstall Nordics rapportverktyg, vilka äventyrar sekretessen för Ljusnarsbergs Kommuns 
kunder. Upptäckten följdes av en utredning av SKL som resulterade i att SKL upphävt 
leverantörsavtal med Tunstall Nordic fr.o.m. jan 2015. Enligt Tunstall Nordic är 
säkerhetsbristen åtgärdad. 

Säkerhetsbristen rör Larmmottagning7
, vilken Ljusnarsbergs Kommun leasar via Tunstall 

Nordic. 

Ljusnarsbergs Kommun har vid åtskilliga tillfällen kontaktat Tunstall Nordics lokala 
representant i ärenden kring de icke-fungerande GSM-larmen samt i ärenden rörande teknisk 
support, avtal samt nybeställning. Vid initial kontakt har återkoppling och lösning utlovats, 
något som vid samtliga kontakttillfällen dröjt eller inte alls erhållits. Vid flertalet tillfällen har 
kommunen behövt ringa/maila och påminna om att återkoppling utlovats. Vidare har 
kommunen kontaktat ovan nämnda representant i andra ärenden utan att få svar eller fått svar 

7 Avtalsnummer: 114-06-080:2 Se avsnitt "Nuvarande avtal: Leasing (hyrda larm) och inköpta larm" för mer 
information. 

Författare: Tina Löfström biträder TF socinlchef och Ann·Britt Löfström TF socialchef 5 
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efter mycket lång tid. Vid kontakt med Tunstall Nordics centrala kundservice hänvisas 
kommunen tillbaka till den lokala representanten, vilket gör att svaren inte erhålls alls eller i 
tid. Detta har resulterat i att Ljusnarsbergs kommuns kunder ej fått den hjälp de behövt i 
rimlig tid. 

Icke-fungerande GSM-larm 
Ljusnarsbergs Kommun leasar i dagsläget I 0 stycken larm av modellen Careline GSM. Dessa 
går, enligt leverantören Tunstall Nordic, att använda genom antingen det analoga telenätet 
eller genom GSM-nätet. Initialt beställde Ljusnarsbergs kommun larm av modellen Careline 
Anna, men då dessa var slut fick kommunen Careline GSM-modellen istället. Careline GSM 
har alltså aldrig varit tänkta att använda som digitala larm, men kommunen har senare försökt 
att lösa det så att de kunnat användas med GSM-funktionen. För att Careline GSM-larmet 
skall fungera krävs det ett SIM-kort, vilket gör att larmet går att koppla upp på GSM-nätet. 
Careline GSM utan SIM-kort går enbai1 att använda på det analoga telenätet. Tunstall Nordic 
har inte kunnat leverera tillhörande SIM-kort till kommunen på förfrågan. 

Kostnader för trygghetslarm 
Avgift för kunden idag: 231 SEK 

Kommunens kostnader: Se Bilaga I: Ekonomisk kalkyl kostnader trygghetslarm. 

Förutsättningar för att möta krav om digitalisering av 
trygghets larm 
Enligt Post- och telestyrelsen8 har Ljusnarsbergs Kommun mycket goda förutsättningar för att 
genomföra en digitalisering av trygghetslarmen. Som visas i Figur 4 och 5, har I 00 % av 
Ljusnarsbergs Kommuns innevånare tillgång till bredbandsuppkoppling med I Mbit/s som 
hastighet. I en rapport9 från Myndigheten för Delaktighet (tidigare Hjälpmedelsinstitutet) 
finns information om att digitala trygghetslarm med videosamtal behöver hastigheten I 
Mbit/s, för att kunna visa bilden i HO-kvalitet. Detta innebär att Ljusnarsbergs Kommun i 
teorin kan erbjuda trygghetslarm både via telefon och videosamtal till samtliga innevånare 
med nuvarande teknik. En omedelbar digitalisering av trygghetslarm är alltså tekniskt 
genomförbar. 

8 Information hämtat via Post- och telestyrelsens hemsida: http://bredbandskartan.pts.se/ 2015-03-03 
9 Myndigheten fbr Delaktighet: Digitala trygghetslarm - Ny teknik i nya infrastrukturer - Slutrapport 

Författare: Tina Löfström bitrader TF socialchef och Ann-Drill Löfström TF socialchef 6 
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Tabe/14: Bredband inom Ljusnarsbergs kommun (information hämtad 2015-03-03) 

H(lsfighet Tillgång Inom tätort/småort Utanför tätort/småort 

Saknar bredband '0%*'. . lQ!o~ '0%*' 
i...__._.-. T'fl. < . C:,, ~- . 

1 Mbit/s eller me1j 1100%* 100%* t100%* 
3 Mbil/s eller mer .100%* -~~ 100%* C,. . { ;. .~ '99% I! 1{ :,. ;\ .. 
10 Mbitls eller mer 100%* 100%* 98% 
30 Mbit/s eller mer 66% 78% 

... , .. 
15% 

'" .. 
' '· (I . \' '·' ·' 

100 Mbit/s eller mer 58% 69% 13% 

Teknik 

Fiber 58% 69.% '13% 

Kabel 0%* 0%* 0%* 

xDSL 9.9% 1100%* 92% 

VDSL 17% 21% 0%* 

3G ~Od%* 1lbÖ%* 
\··,\ 9~% 

4G (LTE) 100%* 100%* 98% 

*Alla siffror i tabellen är avrundade. Det innebär att i ett område där 0 % saknar bredband 
eller I 00% har tillgång till en bredbandsteknik eller hastighet kan det finnas hushåll och 
företag som saknar bredband med den tekniken eller hastigheten. 

Figur 4: Karta bredband Ljusnarsbergs kommun (information inhämtad 2015-03-03) 

f lrg<r. Standard 

Förfätlare: Tina LOfstrOm biträder TF socialchef och Ann-Britt LöfstrOrn TF socialchef 

Teknik: fiber 

Areal: 6&7 t.m• 
4 840 boende. 515 arbetsstallen 

Hastlgllel 

Sat<.nar bredband 
1 MbiVHlltr mtr 
3 MbiVs eller mer 
10 Mb!Vs t lltl mtr 

30 MbWs eller mer 

Olb' 
100'.6' 
100'.0' 
100%• 
66~ 

580.0 

5fä 
0%' 
99% 
17% 
100%' 
100%' 

7 
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Nuvarande avtal: Leasing (hyrda larm) och inköpta larm 

Leasingavtal 
Ljusnarsbergs Kommun leasar i dagsläget 70 stycken (Careline Anna/Careline GSM) av de 
larm som finns ute hos kund. Enligt avtal10 med Tunstall Nordic är Ljusnarsbergs Kommun 
bundna att hyra dessa under en 60 månaders period (5 år). Avtalen för dessa 70 stycken larm 
är tecknade vid olika tidpunkter, men vid va1je enskilt avtalstecknande har samtliga avtal 
förlängts. Detta innebär att alla avtal löper ut vid samma tidpunkt (2019-09-30 Se T"bel/ 3 för 
samtliga avtalstider). 

Inköpta larm 
Caresse (Tunstall Nordic): Ljusnarsbergs Kommun äger i skrivande stund 57 stycken larm 
(Caresse) som är inköpta via Tunstall Nordic. Dessa larm är inte bundna till något avtal och 
kan användas/bytas ut utan hänsyn till något avtal. Samtliga larm med namnet Caresse är flera 
år gamla och har snart överskridit sista förbrukningsdatum. 

CareIP Mobile (leverantör: Caretech): 2015-03-31 köpte Ljusnarsbergs kommun 3 stycken 
larm vid namn CareIP Mobile via Caretech11

• Dessa larm är digitala. Larmen köptes in till 
kunder som inte har möjlighet att koppla larm via analog teknik. 

Tabell 5: Leasingavtal mellan Trmstall Nordic och Ljusnarsbergs Komm1111 - 1iygghetslarm och larmmollagning 

A vtals1111111mer 

8828470 
8875541* 
8882364* 
8945395* 

Trygghets
larmsnamn 

Carelihe1Anna** 
Careline Anna** 
Careline1 Anna** 
Careline GSM*** 

Antal 
larm 
30 st 
20 st 
10 st 
10 st 

*Tilläggsavtal for avtal med nummer 8828470 

Avtalets 
sta1·t 

2012-12-06 ' 
2013-08-21 
2014J01-0l 
2014-08-08 

**Analog t1ygghetstelefon - används via det analoga telenätet 

Avtalets 
slut 

20'19-09-30 
2019-09-30 
2019~09-30 
2019-09-30 

Uppsägningstid 

3 månader 
3 månader 
3 månader 
3 månader 

*** Analog/GSM t1ygghetstelefon - används via det analoga telenätet eller via GSM-nätet 

A vtals1111111mer Systemets 
Antal 

Avtalets Avtalets 
namn start slut 

I /4-06-080:21t- Trygghetslarri1s- 20f2!0J-91 ' ·2013~12-3 J :1 st 
~pttagning . I 

*Enforlängning av tidigare avtal med nummer 114-06-080:2 (2007-05-22 - 2011-11-30) 

10 Avtalsnummer: 8828470, 887554, 8882364 & 8945395 Tunstall Nordic 
11 Ordernummer: 409460 Caretech 

Författare: Tina LOfstrOm biträder TF socialchef och Ann·l3ritt LOfslröm TF socialchef 

Uppsägningstid 

8 
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Närmsta framtid 
Regeringen rekommenderar att samtliga av Sveriges kommuner bör ha digitaliserat 
trygghetslarmskedjan år 2016. Då samtliga trygghetslann som Ljusnarsbergs kommun 
innehar är analoga, behövs alla larm bytas ut mot digitala alternativ. Avtalen med Tunstall 
Nordic löper till slutet av 2019, vilket lämnar Ljusnarsbergs Kommun bundna att betala fOr 
lann som inte kommer att användas efter digitaliseringen. Detta gäller oavsett om 
Ljusnarsbergs Kommun väljer att fortsätta med Tunstall Nordic som leverantör eller inte. Då 
Tunstall Nordic inte längre av SKL en betrodd leverantör, bör Ljusnarsbergs Kommun med 
omedelbar verkan säga upp rådande avtal med dem och istället välja en annan leverantör. 
Nuvarande avtal behöver köpas ut alternativt förhandlas om. Kravet på teknikskifte från 
analog till digital teknik gör att nuvarande teknik måste bytas ut oavsett hur dagens avtal ser 
ut. Att vänta med teknikskiftet innebär enbart en förskjutning av kostnader för framtiden. 

Ljusnarsbergs Kommun har i skrivande stund inte tillräckligt många larm för att tillgodose de 
behov som finns. Detta gör att larm kommer att behövas köpas snarast möjligt. En tillfällig 
lösning har varit att köpa in larm via Caretech, för att hjälpa de kunder med mest akut behov. 

Enligt Caretech AB är den larmmottagning som idag används av Ljusnarsbergs Kommun 
kompatibel med Caretech AB digitala/mobila trygghetslarm. De larm som är inköpta via 
Caretech har fungerat tillfredställande och Caretech har varit tillmötesgående i både leverans 
som supportfrågor. 

Figur 5: Karta över larmkunder 

Författare: Tina Löfströnt bitrader TF socialchef och Ann-Britt LOfström TF socialchef 9 
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Övergripande plan för införande av digital 
trygghetskedj a 

Del 1: Utfasning av analoga larm 
Det första steget mot en digitalisering av trygghetskedjan är att besluta hur utfasningen av de 
analoga larmen ska genomföras. Detta kan genomfOras på två olika sätt: antingen att larmen 
byts ut under en längre tidsperiod eller att man genomför ett snabbt byte av samtliga larm. 
Båda alternativen har fördelar och nackdelar, vilka diskuteras nedan. 

Alternativ 1.1: Utfasning under längre tidsperiod 

Två typer av utfasning under längre tid 
Ljusnarsbergs kommun kan välja att genomföra utfasningen av de analoga trygghetslarmen 
under en längre tidsperiod. Utfasning under längre tidsperiod kan ske på två olika sätt (som 
också kan kombineras): en "naturlig utfasning" där larmen byts ut när behovet uppstår, eller 
en "tids-/områdesplanerad utfasning" där utfasningen är noggrant planerad över tid. 

"Naturlig utfasning" 
En naturlig utfasning går till på sådant vis att vaije enskilt analogt trygghetslarm byts ut först 
när behovet uppstår hos kunden. Behovet kan uppstå av fyra skäl: (I) att det analoga 
trygghetslarmet som kunden har installerat slutar att fungera/går sönder, (2) att fastighetens 
analoga nät tas bort, (3) att kunden inte längre vill ha analog hemtelefon/byter till IP-telefoni 
eller (4) att kundens behov av trygghetslarm upphör/kunden lämnar 
tillbaka trygghetslarmet till kommunen. Parallellt med utfasningen av de 
analoga trygghetslarmen kommer införandet av de nya larmen ske hos 
nya kunder (se del 2). 

"Tids-/områdesplanerad utfasning" 
Kommunen kan också välja att fasa ut latmen under en utsatt tidsperiod, 
där kommunen delas upp i olika områden (se exempel figur 6). 
Utfasning/installation av nya larm sker därefter efter en strukturerad 
arbetsplanering, bit för bit. Parallellt med utfasningen av de analoga 
trygghetslarmen kommer införandet av de nya larmen ske hos nya 
kunder (se Del 2). 

Författare: Tina LOfstrOm biträder TF socialchef och Ann-Britt Löfstrom TF socialchef 

Figur 6: faempel pli 
områdesindelning 
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1.1.1: Fördelar med utfasning under längre tidsperiod: 
1. Kostnaderna för utfasning och införande av nya larm fördelas över en längre period. 
2. Kommunen har en tydlig plan för digitalisering. 

1.1.2: Nackdelar med utfasning under längre tidsperiod: 
1. Vid händelsen att Telia beslutar att släcka det analoga kopparnätet inom kommunen 

(meddelas 6 månader i förväg) kommer en plötslig utfasning tvingas fram, vilket 
skapar en tidspress där kunder inom kommunen kan komma att drabbas negativt. 

2. Ljusnarsbergs kommun kan inte löpande kontrollera att larmen fungerar som de ska 
(Telia uppskattar att ungefär 20 % av de larm som skickas via det analoga nätet inte 
kommer fram). 

3. Till dess att digitaliseringen är färdig, kommer kommunen att ha olika leverantörer på 
olika tarmtyper, olika larmcentraler beroende på larmtyp samt flera olika larmtyper 
(Analoga, IP, GSM och IP/GSM). 

4. Olika larmtyper kräver olika installationsprocesser och olika servicekrav. Detta skapar 
ett större kunskapskrav och större press på de som ska installera larmen. Riskerna för 
felinstallationer ökar. Kostnader för utbildning tillkommer. 

Alternativ 1.2: Utfasning under en kortare period 
Ljusnarsbergs kommun kan välja att genomföra utfasningen av de analoga trygghetslarmen 
under en kortare period. Det innebär att utfasningen sker över hela kommunen, där alla 
analoga larm byts ut mot digitala under en till två månaders period. En plan över hur detta ska 
gå till bör utformas. En kartläggning över kunders nuvarande förutsättningar och abonnemang 
bör göras som en del i planen. Se Bilaga 2: Planering inför "larmsommaren" 2015. 

1.2.1: Fördelar med en utfasning under kortare period: 
1. Ljusnarsbergs Kommun har större kontroll över larmkedjan och kan enklare 

kontrollera att utplacerade larm fungerar. Detta medfOr en ökad trygghet för kunderna. 
2. Samma typ av larm används i hela kommunen. Detta förenklar installationerna, då 

installatörer enbart behöver ha kunskap om en typ av larm. 
3. Digitaliseringen av trygghetskedjan blir snabbt avklarad och kräver därefter ingen 

tidsåtgång. 

1.2.2: Nackdelar med en utfasning under kortare period: 
I. Kostnaderna för att lösa ut gamla avtal, köpa in nya larm och installera dessa kommer 

att komma i form av ett högre engångsbelopp. 
2. Någon behöver avsätta tid för att arbeta intensivt med detta projekt. 
3. Kommunen är beroende av att kundernas har den teknik och de abonnemang som 

krävs för trygghetlarmen. 

Författare: Tina Löfström biträder TF socialchef och Ann-Britt Löfslröm TF socialchef 11 
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Del 2: Installation av nya, digitala trygghetslarm 
Det andra steget i digitaliseringen av trygghetskedjan är att installera de nya, digitala 
trygghetslarmen hos kunderna. Installationerna av de digitala trygghetslarmen bör ske 
parallellt med utfasningen av de nuvarande larmen. Larmen kan antingen programmeras och 
förberedas för användning på plats alternativt kan leverantören/installatören programmera 
dem innan de anländer till kommunen. För att digitaliseringen av trygghetslarm skall kunna 
genomfOras krävs det att kommunens larmkunder är införstådda med och har skapat de 
tekniska förutsättningarna som behövs för att ku1ma installera larmen (se tabell 1). En stor del 
av kommunens larmkunder kan antas sakna de tekniska förutsättningar som krävs för 
installation av den nya tekniken (abonnemang, internetuppkoppling, bredband, IP-telefoni, 
etc.). Kartläggning av grundförutsättningar bör därför startas snarast. 

Vidare ställer digitaliseringen höga tekniska krav på ansvarig installatör. I dagsläget ansvarar 
kommunens biståndshandläggare för installation av de analoga larmen. De högre tekniska 
kraven och teknikutvecklingen har gjo1t att uppdraget kräver specialkompetens. Kommunen 
saknar idag den kompetensen. 

Alternativ 2.1: Larmen installeras av en utomstående aktör 
Ljusnarsbergs kommun kan välja att anlita en utomstående aktör för att genomföra 
installationen av de nya, digitala trygghetslarmen. Detta innebär att kommunen anlitar en 
konsult med särskild kompentens för att genomföra installationen av trygghetslarm ute hos 
kund. Utvald konsult bör ha spetskompetens och erfarenhet inom området. 

2.1.1: Fördelar med installation genomförd av utomstående aktör: 
1. Installationen genomförs av en aktör med spetskompetens. 
2. Minskad risk för felinstallation, då aktören är sakkunnig. Kunden får ett tryggt larm 

som med säkerhet fungerar korrekt. 
3. Installationen går fortare att genomföra. 
4. Om problem vid installation uppstår har denne kompetens att felsöka och åtgärda 

problemet. 
5. Om installationerna skall genomföras under en kortare tidsperiod, istället för löpande 

med utfasning, behöver inte kommunens övriga uppdrag åsidosättas. 
6. Kostnader för utbildning av intern personal minskar. 
7. En utomstående aktör ansvarar själv för att hålla sig ajour inom området genom 

fortlöpande utbildning och uppdatering inom området. Kommunen slipper således ta 
kostnader förenliga med detta. 

2.1.2: Nackdelar med installation genomförd av utomstående aktör: 
I. Kostnader förenade med anlitandet av en utomstående konsult kan komma att bli 

högre per timme än om en internt utsedd person genomför installationerna. 

Förfauare: Tina Lorstrom biträder TF socialcher och Ann·Brill Löfström TF socialchef 12 
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Alternativ 2.2: Larmen installeras av en internt utsedd personal 
Ljusnarsbergs kommun kan utse en ansvarig internt, som tar ansvar för att genomföra 
installationerna av de nya, digitala trygghetslarmen. Personalen kan läras upp genom att 
skickas på utbildning och kan därefter påbörja installationerna ute hos kund. 

2.2.1: Fördelar med installation genomförd av internt utsedd personal: 
1. Kommunen har en särskilt sakkunnig personal inom konununen som kan hantera 

framtida installationer av trygghetslarm. 
2. Kommunen åtar sig inga extra kostnader i form av kostnad per timme. 

2.2.2: Nackdelar med installation genomförd av internt utsedd personal: 
1. Internt utsedd behöver grundläggande teknisk kompetens för att kunna tillgodose sig 

påbyggnadsutbildningar inom det särskilda området. 
2. Internt utsedd personal behöver löpande utbildas inom det särskilda området. 
3. Då installationen skall ske ute hos fler än 130 stycken kunder, är uppdraget 

tidskrävande. 
4. Internt utsedd personal kommer att bli tvungen att åsidosätta andra arbetsuppgifter för 

att gå på utbildning samt för att genomföra installationerna. 
5. Om internt utsedd personal avsäger sig uppdraget eller slutar inom den kommunala 

verksamheten, försvi1mer kompetensen från kommunen och nya kostnader för att 
anlita konsult/lära upp ny personal uppkommer. 

Del 3: Underhåll och löpande installation av digitala 
trygghetslarm 
Efter att digitaliseringen av trygghetslarm inom Ljusnarsbergs kommun är genomförd 
kommer ett löpande underhåll av trygghetslarm att ta vid. Inom kommunen sker en viss 
omsättning av larm, då larm går sönder på grund av förslitning, ålder, yttre åverkan orsakat av 
kund eller av yttre omständigheter såsom exempelvis blixtnedslag. Likaså lämnas larm 
tillbaka av kunder som ej har behovet av dem längre. Löpande tillkommer det också nya 
kunder inom kommunen som ansöker om larm. Denna naturliga omsättning av larm kommer 
att fortgå och den kräver sin särskilda kompetens. 

Inom kommunen bör det finnas antingen en extern aktör som anlitas för underhåll och 
installation (hos nya kunder) av de digitala trygghetslarmen eller en internt ansvarig och 
kunnig person. 

Författare: Tina LOfstrom bitrader TF socialchef och Ann-Britt LOfstrOm TF socialchef 13 
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Alternativ 3.1: Larmen installeras av en utomstående aktör 
Ljusnarsbergs kommun avtalar med en utomstående aktör att denne skall hantera underhåll 
och löpande nyinstallationer av digitala trygghetslarm. Den utomstående aktören agerar länk 
mellan kommunen och larmleverantören. 

3.1.1: Fördelar med underhåll genomförd av utomstående aktör: 
1. Kommunens personal kan vända sig till den utomstående aktören för frågor och 

önskemål i frågor om trygghetslarm. 
2. Minskad risk för felinstallation, då aktören är sakkunnig. Kunden får ett tryggt larm 

som med säkerhet fungerar korrekt. 
3. Om problem vid installation/underhåll uppstår har den utomstående aktören 

kompetens att felsöka och åtgärda problemet. 
4. Kostnader för utbildning av intern personal minskar. 
5. En utomstående aktör ansvarar själv för att hålla sig ajour inom området genom 

fo1tlöpande utbildning och uppdatering inom området. Kommunen slipper således ta 
kostnader förenliga med detta. 

6. Kommunen betalar enbart per arbetad timme, ej för andra omkostnader. 

3.1.2: Nackdelar med installation genomförd av utomstående aktör: 
1. Kostnader förenade med anlitandet av en utomstående konsult kan komma att bli 

högre per timme än om en internt utsedd person genomför installationerna. 

Alternativ 3.2: Larmen underhålls av en internt utsedd personal 
Ljusnarsbergs kommun uppdrar en utsedd, internt anställd personal att ansvara för löpande 
underhåll och nyinstallation av digitala trygghetslarm. Den internt utsedda personalen 
ansvarar för att kommunicera med kommunens anställda, kunder och larmleverantör. 

3.2.1: Fördelar med underhåll genomförd av internt utsedd personal: 
1. Kommunen åtar sig inga extra kostnader i form av kostnad per timme. Dock 

tillkommer det kostnader för löner. 

3.2.2: Nackdelar med underhåll genomförd av internt utsedd personal: 
1. Internt utsedd behöver grundläggande teknisk kompetens för att kunna tillgodose sig 

påbyggnadsutbildningar inom det särskilda området. 
2. Internt utsedd personal behöver utbildas inom det särskilda området. 
3. Internt utsedd personal kommer att behöva fortbilda sig löpande inom området. 
4. Om internt utsedd personal avsäger sig uppdraget eller slutar inom den kommunala 

verksamheten, försvinner kompetensen från kommunen och nya kostnader för att 
anlita konsult/lära upp ny personal uppkommer. 

Förfot111re: Tinn Lorstrom bitrader TF socialchef och Ann-Britt Löfström TF socialchef 14 
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Del 4: Översyn av taxa för trygghetslarm 
Idag kostar ett trygghetslarm kommunen mellan 75-100 SEK12 per månad och kund. Kunden 
betalar 231 SEK per månad ilir sitt trygghetslarm. I ramen för det beloppet ligger avgifter för 
installationer, underhåll, personalkostnader, trygghetslarmscentralsavgifter (månadskostnad 
och per larmad signal), hårdvara (såsom trygghetslarmen, tillhörande tarmknapp, kablar, osv), 
byte av utrustning, m.m. Då de digitala trygghetslarmen är dyrare än de äldre, analoga 
trygghetslarmen bör en översyn av taxan göras inför år 2016. I beräkningarna bör ovan 
nämnda samt parametrar ingå. 

Förslag till beslut: 
Att Ljusnarsbergs kommun säger upp samtliga avtal (trygghetslarm samt 
larmmottagning) med Tunstall Nordic och beglir s/11tfakt11m. 
Att Ljusnarsbergs kommun beslutar om att tlirekt11pplu111d/a eller teckna ramavtal 
genom SKL Kommentus och därefter llvropa hela larmkedjm1 via detta ramavtal. 
Att Ljusnarsbergs kommun planerar för och genomför en s1whh 11tft1s11i11g av analoga 
trygghetslarm. 
Att Ljusnarsbergs kommun a11/itar e11 11tomst<ie11de aktlJr att genomföra de 
installationer som skall göras vid digitaliseringen av trygghetslarmskedjan samt 
löpande på plats i kommunen. 
Att Ljusnarsbergs kommun uppdrar åt tillträdande Socialchef att genomföra en 
översyn <IV taxan för trygghetslarm. 
Att Ljusnarsbergs kommun uppdrar åt Socialchef att ge11omf1Jra kartlligg11i11g och ta 
fram en genomf1Jm11depltm flJr 11tft1s11i11ge11. 

Resultat 
Ljusnarsbergs Kommun har följt regeringens rekommendation på digitalisering av 
trygghetslarm och kan leverera god vård och omsorg till sina kunder. 

12 Se bifogad kalkyl över kostnader för trygghetslann i Bilaga 1: Ekonomisk kalkyl kostnader trygghetslarm. 

Författare: Tina Löfström bitrnder TF socialchef och Ann-Britt Löfström TF socialchef 15 
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Planerin förberedelse inför "larmsommaren" 2015 
Kommunen har cirka 130 trygghetslarm utplacerade, varav de flesta ä ga 
Denna larmteknik är på väg att bytas ut och kommer efterhan ~sättas 
En utredning och planering för digitaliseringen är unde utarbetande 
behandlas av kommunstyrelsen under vår 2015. 

1. w 1lka ~er som~ll~P-telefoni och bredband. En ansvarig utses för 
, liga Ian ' ~nder . .Jxnsvarig informerar samtidigt om kommande 

förän~r·~och ö rlämnar ~rmationsbrev. 

2. Ett urval , cirka 1~ under med digitala förutsättningar, det vill säga de som har IP
telefoni ell I!> ·edb,~abonnemang tas ut och informeras om fö1tur på digitalisering. 

3. Inköp av 15 digitala trygghetslarm, leverans när urval är klart. 

4. Analoga larm byts ut och ersätts med digitala larm hos de l 0 kunder som valts ut. 

5. De analoga larmen rengörs och läggs på lager ilir att tillfälligt (byts ut senare) kunna 
ersätta gamla larm som eventuellt skulle kunna gå sönder under sommaren. 

6. Kvarstående 5 larm kan användas till nya kunder som tillkommer under sommaren. 

Vänliga hälsningar 

A1m-Britt Löfström 
Tf. socialchef 
Ljusnarsbergs kommun 

Ljusnarsbergs kommun 
Gruvstugutorget 
714 80 Kopparberg 

www.ljusnarsberg.se 
kommun@ljusnarsberg.se 

telefon 0580-805 00 
fax 0580-718 30 


