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§5
Avtalsförlängning trygghetslarm
ÖST 2021/229

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att förlänga avtalet med
Tunstall Nordic AB för tiden 2022-02-01 till 2023-01-31.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektör i uppdrag att godkänna
och teckna förlängningsavtal.
Sammanfattning av ärendet
De interna trygghetslarmen vid fyra vård- och omsorgsboenden
sköts av Tunstall Nordic AB sedan 2017-02-17. Avtalet löper till
2022-01-31 och kan förlängas med 1+1 år. Beslut om förlängning
måste enligt avtalet meddelas senast sex månader innan avtalets
utgång.
Under hösten 2020 uppgraderades systemet på Östermalm och alla
enheter fick utbildningsinsatser i samband med detta för att
säkerställa att medarbetarna känner sig trygga med handhavandet.
29 april meddelade SKR att de efter utredning beslutat utesluta
Tunstall i två aktuella upphandlingar inom trygghetslarm och
trygghetsskapande teknik. Adda Inköpscentral (SKRs
inköpsfunktion) har upprättat ett ramavtal för trygghetslarm med
möjlighet att avropa annan leverantör men detta är anpassat för
ordinärt boende, det vill säga för personer som bor i eget boende
med eller utan stöd från hemtjänst, och inte för särskilt boende.
Förvaltningen har heller inte erfarit problem i larmhanteringen
under avtalsperioden och inför förslag om avtalsförlängningen har
olika alternativ övervägts.
Förvaltningen föreslår att avtalet förlängs med ett år och att
förvaltningen under avtalsperioden genomför månadsvisa
avstämningar med leverantören för att säkra funktionalitet och drift
samt undersöker behov av ny upphandling/avrop.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Göran Ek (SD) m.fl lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Trygghetslarm är verksamhetskritiska system och en upphandling
eller ett avrop från ett ramavtal kräver noggrann kravställning och
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säkerställande av att lösningen är tekniskt genomförbar. Nuvarande
ramavtal för trygghetsavtal och trygghetsskapande teknik via Adda
inköpscentral är framförallt kravställda för användning i ordinärt
boende. För att vara säkra på att de kan anpassas till användning på
VOB krävs en undersökning av att det är tekniskt möjligt. Oavsett
om det är möjligt att avropa via Addas ramavtal eller om en egen
upphandling behöver genomföras så bedömer förvaltningen således
att det kommer att krävas specialistkompetens och att det kommer
att ta tid att genomföra på ett bra och säkert sätt. Förvaltningen
föreslår därför att avtalet förlängs med ett år och att förvaltningen
under avtalsperioden genomför månadsvisa avstämningar med
leverantören för att säkra funktionalitet och drift samt undersöker
behov av ny upphandling/avrop. Vi anser på förekommen anledning
av att leverantören har visat brister i leverans och funktion att det i
den månadsvisa avstämningen finns ett uppföljningsprogram med
kontrollpunkter som garanterar säkerhet och kvalitet i funktionen.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/229-1 Förlängning av avtal med Tunstall Nordic
AB avseende interna trygghetslarm vid fyra vård- och
omsorgsboenden samt service och underhåll för respektive
boende
 ÖST 2021/229-2 Bilaga Avtal med Tunstall Nordic AB
gällande interna trygghetslarm som avses förlängas
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