Pressmeddelande, 23 september 2021

Camanio vinner tilldelningsbeslut för
stationära trygghetslarm med
Borgholms kommun
Camanio har vunnit tilldelningsbeslut med Borgholms kommun för stationära
trygghetslarm och larmmottagning till ett estimerat ordervärde om minst 2,4 M SEK.
Avtalet omfattar leverans av digital omsorgsplattform för larmhantering och
hårdvara i form av stationärt trygghetslarm, sensorer och bärbar larmknapp.

Avropet har skett inom Addas (f.d. SKL Kommentus Inköpscentral) tillfälliga ramavtal för
stationära trygghetslarm och larmmottagning med hela larmkedjan, där Camanio är
en av fyra leverantörer. Utöver leverans av tjänst och hårdvara, innefattar avtalet med
Borgholms kommun tjänster för utbildning och support.
- Digitalisering ger goda förutsättningar för att öka individens upplevelse av trygghet
och säkerhet. Genom våra digitala tjänster kan vi bidra till Borgholm kommuns arbete
med kvalitativ omsorg och effektiva arbetssätt. Vi ser fram emot att få inleda ett
givande samarbete och ta del av kommunens digitaliseringsresa, säger Catharina
Borgenstierna, vd Camanio.
Avtalet som kommer att tecknas löper under 3 år med option att förlänga i 1 år. Det
estimerade ordervärdet om minst 2,4 M SEK är baserat på en avtalsperiod om 4 år.
Tilldelningsbeslutet är avhängigt avtalsspärr som går ut 2021-10-05, vilket innebär att
beslutet kan komma att överklagas inom tidsperioden.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd Camanio AB
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com
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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.
Läs mer om bolaget på: www.camanio.com.
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