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Kommunerna tvingas 
snart investera i ny teknik 
för att kunna fortsätta 
erbjuda äldre invånare 
trygghetslarm. Att byta ut 
alla larm kan kosta bortåt 
800 miljoner kronor. Men 
att inte byta ut dem kan 
bli mycket dyrare. 

säkerhet Runt 200 000 
svenskar har ett trygghets-
larm som de bär runt hand-
leden eller halsen. Om de till 
exempel ramlar omkull i sitt 
hem och behöver hjälp kan 
de skicka en nödsignal till en 
larmcentral.

Larmen har hittills va-
rit kopplade till telefonnätet 
och när det nu digitaliserats 
kan det bli problem med sig-
nalöverföringen till larmcen-
tralerna. Därför måste även 
larmen bli digitala. Men det 

är inte gjort i en handvänd-
ning. Och dyrt blir det också.

– Det är komplicerat, krä-
ver mycket av organisationen 
och driften blir dyrare än i 
dag, säger Kerstin Engman, 
IT-strateg och projektledare 
på Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). 

Hon har därför ett tufft 
jobb med att övertyga alla 
kommuner om att digitalise-
ringen av trygghetslarmen 
måste genomföras.

– Kommunerna har tajta 
marginaler och har inte tagit 
höjd för detta i sina budgetar, 
konstaterar Kerstin Engman.

Men egentligen har kommu-
nerna inget val. Om bara 
några år kommer de analoga 
larmen inte att fungera alls. 
Och om kommunerna inte 
kan erbjuda trygghetslarm 
kommer fler äldre att behöva 

regelbunden tillsyn av hem-
tjänsten eller plats på ett äld-
reboende.

I ett räkneexempel kom-
mer SKL fram till att i en kom-
mun som har 1 000 trygghets-
larm kostar övergången till 
digital teknik omkring 4 mil-
joner kronor. Därefter blir de 
årliga driftskostnaderna hög-
re än i dag. 

Bara teknikskiftet skulle allt-
så kunna kosta uppemot 800 
miljoner kronor, när 200 000 
trygghetslarm ska digitalise-
ras. Men att låta bli kan bli 
mångdubbelt dyrare. 

Om fler äldre ska ha tillsyn 
och plats på särskilt boende 
kan äldreomsorgskostnader-
na stiga med över 40 miljoner 
kronor per år i en enda kom-
mun, om den i dag har 1 000 
larm, enligt SKL:s beräkning.

Karlskrona är en av få kom-

muner som snart kommer att 
påbörja övergången till den 
nya tekniken. Inom fyra år 
ska samtliga 1 450 larm som 
i dag används i kommunen 
vara digitala och kommuni-
cera via internet. 

– Vi har redan problem 
med att koppla in larm efter-
som många slutat använda 
fast telefoni. Larmet kan då 
kopplas via mobilnätet, men 
det kräver ett extra abon-
nemang, säger Niclas Briss-
malm, områdeschef på äld-
reförvaltningen och ansva-
rig för trygghetslarm.

Nu ska Karlskronabor som har 
tillgång till bredband, till ex-
empel via stadsnätet, få sina 
larm kopplade dit, på kom-
munens bekostnad. Finns 
inte bredband kopplas lar-
met via en router till mobil-
nätet, utan att vara bundet till 

en viss operatör. Dålig täck-
ning avhjälps med en för-
stärkningsantenn. 

Enligt Niclas Brissmalm kom-
mer digitaliseringen att tre-
dubbla kommunens kostna-
der för trygghetslarm, från 
1,2 miljoner kronor per år till 
3,7 miljoner. Men något alter-
nativ finns knappast. 

– Telia har redan börjat av-
veckla den fasta telefonin på 

öarna i Karlskronas skärgård. 
Så vi måste kunna erbjuda di-
gitala larm, säger Niclas Briss-
malm. 

Dessutom är de digitala 
trygghetslarmen tryggare. 
Signalerna går säkert fram 
och larmens funktion kan 
testas varje minut. I dag tes-
tas trygghetslarm vanligen en 
gång per dag. 

Av de 200 000 trygghets-
larm som används över hela 
Sverige är i dag bara omkring 
10 000 digitala. Borås och 
Växjö är de kommuner som 
kommit längst eftersom de 
deltagit i storskaliga försöks-
projekt. 

SKL publicerar inom kort en 
vägledning och checklista för 
kommuner som vill moderni-
sera trygghetslarmen.
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dyrt avstå larmbyte 
Utan digitala larm riskerar hemstjänsten att bli dyrare enligt nya kalkyler

”Telia har redan 
börjat avveckla den 
fasta telefonin på 
öarna i Karlskronas 
skärgård. Så vi 
måste kunna er-
bjuda digitala larm.”
Niclas Brissmalm, områdeschef 
på äldreförvaltningen i Karlskrona

Runt 200 000 trygghets-
larm används i Sverige. 
De flesta är analoga. Nu 
måste de bli digitala för 
att fungera i det moderna 
telenätet. 

Koll på sKatten 
med sKatteKollen
Snart kan invånare få 
koll på vad deras skatte-
pengar används till, med 
webbtjänsten Skattekol-
len.se

öppeN DAtA Ännu så länge 
finns Skattekollen.se bara 
som en testversion för sju 
kommuner: Gävle, Göteborg, 
Jönköping, Malmö Stock-
holm, Umeå och Uppsala. 
Tanken är att addera betyd-
ligt fler kommuner.

Tanken med tjänsten är att 
kommunernas information 
om hur skattemedlen förde-
las ska paketeras på ett mer 
begripligt sätt, det vill säga 

hur mycket av någons in-
komst som går till vad.

Användarna skriver helt 
enkelt in sin månadslön, väl-
jer kommun, och så presente-
rar Skattekollen hur mycket 
av pengarna som går till sko-
la, omsorg, administration 
och andra kommunala ange-
lägenheter.

Skattekollen.se är utveck-
lad av studenten Filip Hade-
nius inom ramen för ett exa-
mensarbete i statsvetenskap.

Skattekollen är bara ett ex-
empel på hur olika utvecklare 
eller kommunerna själva an-
vänder offentlig öppen data 
på nya sätt. n
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