Pressmeddelande, 14 oktober 2020

Camanio tilldelas rikstäckande
ramavtal med SKI för trygghetslarm
Camanio har tilldelats ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) för två
anbudsområden avseende trygghetslarm.

Utav ramavtalets fem anbudsområden tilldelas Camanio två. Tilldelningen innebär
att Camanio är en av fem leverantörer, inom respektive anbudsområde, som kan
besvara avrop inom ramavtalet:
•

Anbudsområde 1: Stationära trygghetslarm och larmmottagning – hela
larmkedjan

•

Anbudsområde 4: Mobila trygghetslarm och larmmottagning – hela
larmkedjan

- Det här är ett viktigt steg för Camanio och en kvalitetsstämpel för både oss som
bolag samt vår digitala omsorgsplattform Camanio SmartCare. Vi har under flera
års tid levererat välfärdsteknik till Sveriges kommuner och vi ser fram emot
möjligheten att vidare arbeta med digitala lösningar för omsorgen i ett större
sammanhang, säger Catharina Borgenstierna, VD Camanio AB.
Avtalsspärren löpte ut 12 oktober 2020, tilldelningen för ovan nämnda
anbudsområden har inte överklagats. Avtalet gäller i fyra år. SKI uppskattar
avropsvolymen för ramavtalet till 253 000 000 SEK under fyra år. För SKI:s tidigare
ramavtal på trygghetslarm och larmmottagning har omsättningen varit följande:
Trygghetslarm och larmmottagning 2012 – har från ramavtalsstart februari 2013
t.o.m. december 2019 omsatt 370 000 000 SEK.
Trygghetslarm och larmmottagning 2015 – har från ramavtalsstart oktober 2016
t.o.m. december 2019 omsatt 194 000 000 SEK.
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Om Camanio
Camanio är ett företag inom digital välfärdsteknik som utvecklar smarta lösningar för
omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala omsorgstjänster
sammankopplar äldre, anhöriga och vårdgivare på ett enkelt och säkert sätt. På så sätt
kan både digital och fysisk omsorg erbjudas utifrån behov. Vi vill öka både
omsorgskvalitet och livskvalitet, samt göra omsorg mer tillgänglig för dem som
behöver den.
Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på:
www.camanio.com.
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