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KOMMUNREHAB Omsorgsförvaltningen Växjö Kommun 

 

Angående omsorgstjänster kommunen kan/kommer att erbjuda. 

I nuläget kopplar vi trygghetslarmen i stadsnät/Wexnet om det finns tillgängligt. Ingen extra 

kostnad uppstår för brukaren, däremot kan larmet ringa två vägar då även GSM-delen är i drift 

som backup. Dvs skulle Wexnet eller mobilnäten ligga nere så fungerar larmet ändå. Brukaren 

behöver ingen egen internettjänst för detta då vi lägger på en egen sk "Trygghetslarmtjänst" 

oavsett om det finns en befintlig internettjänst eller inte. Detta förfarande säkerställer även att 

larmet fungerar kabelvägen om kundens egen internettjänst eller internetmodem upphör att 

fungera. 

Dessutom kan vi på distans sköta mer servicearbete på larmen om de är kopplade via kabel, 

t.ex. mjukvaruuppgraderingar eller omprogrammeringar, och då på ett snabbare och stabilare 

sätt. 

Även själva larmuppringningen till larmmottagningen går snabbare än en 

mobilnätsuppringning, rekordet vid tester hos oss har gett 8 sekunder från knapptryck till svar i 

larmdosan. Mobilnätsuppringning tar ca 40 - 90 sekunder. 

Vid en larminstallation i Wexnets nät försöker installatören  koppla larmet direkt i Wexnets 

fiberswitch eller uttag. Går inte det så sätter vi en extra switch som säkerställer att trafiken till 

och från larmet kan ske utan risk för påverkan från annat modem eller tjänst. 

För larminnehavaren är det ingen kostnadsskillnad om larmet kopplas direkt via mobilnät eller 

om det kopplas i stadsnät. All nödvändig utrustning som behövs står kommunen för. 

En fördel kan dock vara vid installation av fiber att själva fiberswitchen sitter centralt i 

fastigheten så att ett ev. trygghetslarm kan kopplas i närheten utan att för lång internetkabel 

behövs ( t.ex. helst inte i källare/garage etc.) 

Omsorgsförvaltningen startar nu dessutom upp en tjänst med e-tillsyn via kamera istället för 

personliga nattillsynsbesök, där så är lämpligt. Detta för att öka kvalitet och integritet för 

brukaren när behov av nattillsyn finns. På så vis kan tillsyn utföras utan risk att brukaren väcks 

eller får okända människor i sitt hem. 

Denna tjänst blir både stabilare och billigare för skattebetalarna om den kan kopplas i stadsnät 

istället för via mobilnät. 

Fler digitala tjänster är på intåg (Dagtillsyn, läkar-/sjuksköterskebesök på distans, rehabilitering 

på distans) som alla blir mycket stabilare om stads/byanät finns i fastigheten. 


