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Upphandling av digitala trygghetslarm
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden ger förvaltningschef i delegation att fatta
tilldelningsbeslut, teckna avtal och att fatta beslut vid eventuell överprövning i
upphandlingen av digitala trygghetslarm.
Ärendet
Bildnings- och omsorgsförvaltningen har i över ett år arbetat med en övergång från
analoga trygghetslarm till digitala. Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av september
månad 2017 då nuvarande avtal löper ut. Nuvarande trygghetslarm är analoga och på
grund av en väntad nerläggning av det analoga nätet så krävs en övergång till digitala
trygghetslarm.
I dagsläget har kommunen ca 150 analoga larm som ska bytas ut mot digitala (observera
att trygghetslarmen på Bollegården exkluderas och inte ska bytas ut).
För att arbetet med implementering av de nya trygghetslarmen ska kunna komma igång i
augusti behöver en upphandling genomföras innan sommaren. Medarbetare på
förvaltningen har tillsammans med IT-avdelningen och upphandlingsansvarig tagit fram
ett underlag för upphandling.
Kommunen har sedan tidigare anmält sig till SKL kommentus inköpscentrals (SKI)
ramavtal ”trygghetslarm och larmmottagning”. Ramavtalet inkluderar bland annat mallar
för upphandling och hjälp från kunnig personal på området, vilket ger kommunen en
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trygghet i arbetet. SKI har tecknat ramavtal med två leverantörer på området som
kommunen kommer avropa på, Tunstall AB (kommunens nuvarande leverantör) och
Doro Care AB. Kommunen kommer att bjuda in dessa leverantörer till en så kallad
”förnyad konkurrensutsättning” där den ekonomiskt mest fördelaktiga leverantören
vinner.
För att möjliggöra en effektiv process behöver bildnings- och omsorgsnämnden delegera
till förvaltningen att fatta tilldelningsbeslut, teckna avtal samt att fatta beslut vid eventuell
överprövning i upphandlingen av digitala trygghetslarm.
Ekonomiska förutsättningar
Månadskostnaden för 150 digitala trygghetslarm beräknas uppgå till ca 32 000 kr.
I upphandlingen finns en option som ger kommunen möjlighet att få hjälp av leverantören
med implementering och installation av larmen. Huruvida optionen utnyttjas eller inte får
timpriset och arbetsbelastning på förvaltningens personal avgöra.
Beslutsunderlag
Upphandling av digitala trygghetslarm, tjänsteskrivelse 2017-03-31
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