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10 kommuner i Jönköpings län upphandlar systemet 
Phoniro Care för tid- och insatsuppföljning.  
I en gemensam upphandling av socialtjänstsystem kommer 10 
kommuner i Jönköpings län att införa system för tid- och 
insatsuppföljning från Phoniro AB. En lösning som gör det enklare för 
kommunerna att följa upp kvalitet och effektivitet i sina verksamheter.  

 
Upphandlingen avser socialtjänstsystem för IFO (Individ- och familjeomsorgen) och Vård och 
Omsorg för 13 kommuner, varav 3 är optioner, i Jönköpings län. De berörda kommunerna är 
Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Sävsjö, Vaggeryd, Vetlanda, Värnamo, 
Mullsjö, Nässjö och Tranås.  
 
Phoniro kommer att leverera den del av systemet som berör tid- och insatsuppföljning, en 
lösning där kommunernas vård- och omsorgsorganisation kan följa upp kvalitet och 
effektivitet i sin verksamhet. 10 av de 13 kommunerna har redan beställt lösningen. Phoniros 
lösning för tid- och insatsuppföljning, Phoniro Care, har funnits på marknaden i över 10 år och 
används idag av nästan hundra svenska kommuner.  
 
I upphandlingen ingår även option på Phoniros digitala lås, som också kopplas till plattformen 
Phoniro Care. För att säkerställa att informationen registreras i brukarens bostad kan 
kommunerna även använda kvittens mot de digitala låsen. Kommunerna får på det sättet en 
modern och flexibel helhetslösning, som kommer både spara tid och resurser och inte minst 
öka tryggheten för kommunens brukare.  
 
Upphandlingen löper på 7 år plus 15 optionsår och införandet kommer påbörjas under 
2018/2019. 
 
- Vi är mycket glada att kunna ge kommunerna i Jönköpings län möjlighet att använda tid- och 
insatsregistrering för att följa upp sina verksamheter ännu mer effektivt. Att kommunerna även 
får möjlighet att avropa digital nyckelhantering, ger dem möjlighet att digitalisera och 
kvalitetssäkra sina arbetssätt ytterligare, säger Pontus Björnsson, vd Phoniro. 

 
Avtalstecknare och huvudleverantör i upphandlingen är Pulsen Omsorg med Phoniro och 
Kompanion (som levererar planeringssystem), som samarbetspartner. 
 
För ytterligare information vänligen kontakta 
Pontus Björnsson, vd Phoniro, Tel 0701-81 42 04, e-post pontus.bjornsson@phoniro.se 

 

Om Phoniro 
Phoniro är ett ASSA ABLOY bolag med ca 80 anställda och drygt 150 MSEK i omsättning. Bolaget är en 
marknadsledande leverantör av välfärdsteknik för äldreomsorg och funktionshinderområdet. Phoniro 
Care är namnet på den gemensamma plattformen för Phoniros alla vård- och omsorgslösningar och 
inkluderar digital nyckelhantering, tid- och insatsuppföljning, larmsystem och e-tillsyn. Närmare 200 
kommuner och privata vård- och omsorgsbolag använder Phoniros lösningar idag. Kontor finns bl a i 
Halmstad, Norrköping, Stockholm, Göteborg, Danmark och Holland. 
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