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Äldrenämnden 

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att påböl ja processen med att övergå t i l l digital teknik för samtliga trygghetslarm och därmed 
skapa möjligheter för ökad trygghet och service i herrunet. 

I nuläget sker en snabb övergång från analog telefoni via koppartråd till digital telefoni via W eller 
mobiltelefoni. I nya hus som byggs kommer inte koppartråd att finnas och i glesa delar av landet 
stängs den analoga telefonin ner. Det i kombination med att Telia moderniserar tekniken i sina 
telestationer innebär att det uppstår problem med de analoga trygghetslarmen. 
Det är därmed angeläget för landets kommuner att så snart som möjligt byta dagens analoga utrustning 
i hemmen och säkerställa att även larmmottagningen blir digital. 

Ett utbyte t i l l digital utrustning i Uppsala beräknas kosta 4,5 miljoner kronor och ska vara 
genomfört senast vid utgång av 2015. Kostnaden 2014 beräknas t i l l 1,5 miljoner kronor och 
ligger inom ram budget 2014. Kostnaden 2015 beräknas t i l l resterande kostnad 3 miljoner 
kronor och har räknats in i förarbetena t i l l I V E och förslag t i l l budget 2015. 

Grundkraven för att få ta del av stimulansmedlen i årets överenskommelse med S K L är att 
kommunerna kan visa ett beslut från relevant nämnd eller styrelse om att påbörja processen 
att övergå t i l l digital teknik för trygghetslarmen. 

Inga-Lil l Björklund 
Direktör 
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Utvärdering och analys Regionala e-hälsosamordnare 
Dick Lindberg 
dick.lindberg@socialstyrelsen.se 
tel 075 247 34 12 

Uppföljning av stimulansbidrag för e-hälsoutvecklingen i kommunerna 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att följa upp stimulansbidragen för e-hälsa för 
2014. Stimulansmedlen finns beskrivna i statens överenskommelse med SKL 1. 
Uppföljningen avser om hur stimulansbidragen har använts och om grundkraven 
och villkoret har uppfyllts. Grundkraven i överenskommelsen är att: 

• Länet lämnar in en konkret projektplan över vad som ska genomföras inom 
de målområden som man avser satsa på, i namngivna kommuner, och på vi l 
ket sätt detta förväntas bidra t i l l nytta för den enskilde eller möjlighet t i l l ef-
fektivisering hos huvudmän och utförare. 

• Varje kommun i länet visar ett beslut från relevant nämnd eller styrelse om 
att påbörja processen att etablera konceptet "trygghet, service och delaktighet 
i hemmet genom digital teknik" inklusive att övergå t i l l digitala trygghets
larm. I konceptet ska ingå en långsiktig plan för finansiering, organisation 
och samverkan inom eHälso-området. Utvecklingen av eHälsa ska bedrivas i 
nära samverkan med verksamhetsansvariga för socialtjänsten och med reg
ionala stödstrukturer för en evidensbaserad praktik i social-tjänsten. 

• Länet presenterar en uppdragsbeskrivning för den regionala samordnaren. 
Uppdragsbeskrivningen är en konkretisering av hur samordnaren ska driva 
samordning, utveckling och implementering av e-tjänster och nya arbetssätt, 
övergång t i l l digitala trygghetslarm för länets alla kommuner, sprida kunskap 
samt upprätthålla regionala nätverk om eHälsa där kommunerna ingår. En
skilda utförare ska ges möjlighet att delta i nätverk och aktiviteter. 

Grundkraven ska vara uppfyllda senast den 31 mars 2014. 

Villkoret för att ta del av medlen är liksom föregående år att länet eller regionen 
själv tillför minst motsvarande belopp för samma ändamål. I överenskommelsen 
framgår vidare att enskilda vård- och omsorgsgivare ska informeras om och 
involveras i arbetet med eHälsa. 

Stimulansmedlen ska återbetalas senast den 15 februari 2015 t i l l SKL om grund
krav och villkor inte är uppfyllda. Socialstyrelsens uppföljning ska ligga t i l l -

1 Stöd ti l l en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten - Överenskom
melse för år 2014 mellan staten och Sveriges kommuner och landsting 
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grund för SKLs beslut om återkrav av medlen. SKL ska ha Socialstyrelsens 
sammanställning senast den 15 januari 2015. 

Återrapportering 1 från regionerna/länen 

När det gäller grundkraven kommer SKL att förmedla dessa t i l l Socialstyrelsen 
under våren 2014. 

När det gäller den ekonomiska redovisning som ska ligga t i l l grund för bedöm
ningen om villkoret är uppfyllt behöver Socialstyrelsen dessa senast den 15 
december 2014. Redovisningen ska vara på regional nivå och innehålla föl
jande: 

1 Tilldelade stimulansmedel för regionen/länet. 
2 "Egna" tillförda medel (t.ex. i form av kostnader för ar

betstid som kommunerna lägger ner på utvecklingsarbetet, 
konsultkostnader och andra kostnader). 

3 Reell, förbrukning per den 30 november 2014. 
4 Beräknad förbrukning under december 2014. 

Av denna redovisning ska det framgå att posten egna tillförda medel (2) är minst 
lika stor som tilldelade stimulansmedel (1). Om så inte är fallet riskerar region
en/länet att få återbetala delar av stimulansmedlen t i l l SKL. Om villkoret är upp
fyll t tidigare än den 30 november går det att redovisa medlen tidigare. Ett formu
lär för återrapporteringen kommer att skickas ut under hösten. 

Behörig företrädare för kommunförbundet/regionförbundet ska intyga att uppgif
terna som lämnas i denna återrapportering är korrekta. 

Återrapportering 2 från regionerna/länen 

Socialstyrelsen ska dessutom göra en uppföljning som ska rapporteras t i l l rege
ringen under våren 2015. För att göra denna uppföljning behöver vi regioner
nas/länens slutliga rapporter senast den 30 januari 2015. 

Dessa rapporter ska innehålla uppgifter på projektnivå och uppgifter om: 

• Region/län 
• Kommuner som deltagit i projektet 
• Namn eller kort beskrivning av projektet 
• Insatsområde (ett av de sex målområdena) 
• Tilldelade stimulansmedel 
• Egna tillförda medel 
• Total förbrukning (slutliga uppgifter för 2014) 

o Därav personalkostnader 
o Därav konsultkostnader 
o Därav övriga kostnader 

• Antal timmar kommunal personal har lagt ned i projektet 
• Antal timmar personal i privata verksamheter har lagt ned i projektet 
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• Kort beskrivning av vad ni har åstadkommit med hjälp av stimulansmedlen. 
Max en halv A4-sida. 

• Kort beskrivning av hur privata verksamheter har involverats i utveck
lingsarbetet. 

Om ni har frågor angående återrapporteringen är ni välkomna att höra av er per 
mejl eller telefon. 

Med vänlig hälsning 

Dick Lindberg 




