
   

 

Pressmeddelande 2012-03-31 

 

Tele2 och Caretech förser Sveriges kommuner med digitala 

trygghetslarm 

Caretech har valt Tele2 som leverantör när de utrustar över 12 000 hem med den nya 

generationens digitala trygghetslarm. Först ut är Växjö, Östhammar och Borlänge 

kommun.  

Caretech, som utvecklar larm- och säkerhetsprodukter till kommunernas äldre- och hemvård, 

har valt Tele2 som operatör för de digitala trygghetslarmen till alla sina kunder i Sverige. 

Affären innebär, förutom leverans till slutanvändarna, även att Tele2 ska förse kommunerna 

med kommunikations- och finansieringslösningar.  

I dagarna har de första digitala trygghetslarmen gått ut i Växjö och Östhammars kommun, och 

fler står på tur. Caretech och Tele2 har nyligen även fått uppdraget att leverera 1500 digitala 

trygghetslarm till Borlänge kommun under 2012. Idag finns i Sverige cirka 160 000 analoga 

trygghetslarm i bruk och en försiktig prognos är att 12 000 larm med den nya digitala 

lösningen kommer att levereras med Tele2 som operatör under 2012.  

– Vi valde Tele2 för att de var den enda operatören som kunde sy ihop ett abonnemangspaket 

anpassat för vår trygghetslösning. För kommunerna, som vill ha kostnadskontroll, innebär 

detta att vi kan erbjuda dem en totallösning till en fast kostnad, säger Peter Svensk, vice 

VD/Affärsutvecklare på Caretech AB.  

Caretech och Tele2 förser kommunerna med ett trygghetspaket där hårdvara, abonnemang 

och service ingår. Dessutom övervakar Tele2 automatiskt trafiken, vilket innebär att ansvaret 

för att säkerställa att larmen fungerar korrekt inte längre ligger på den enskilda individen i 

hemmet.  

– Förutom att det blir enkelt att hantera rent praktiskt för kommunerna innebär det också en 

ökad säkerhet för dem som har ett trygghetslarm i sitt hem, säger Anders Långsved, 

affärsområdeschef, Tele2 Business.  

 

För mer information, vänligen kontakta:  
Anders Långsved, affärsområdeschef, Tele2 Business, tel: 070-426 42 84 

Malin Mellberg, presschef Tele2 Sverige, tel: 070-426 40 06 

 



   

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER 

ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 34 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och 

tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck 

grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade 

spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2011 omsatte bolaget 41 miljarder kronor och 

presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 10,9 miljarder kronor. 


