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VD har ordet
SOS Alarms verksamhet har utvecklats positivt under 2009.

Med landstingen har en rad nya avtal slutits med inriktning

Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret är bra och

på långsiktigt utvecklingsarbete. Rollen som strategisk part-

når upp till ägarnas avkastningskrav. Den ekonomiska kri-

ner har förstärkts. Detta har inneburit en stark ökning av

sen har inte nämnvärt påverkat företagets tjänsteförsäljning.

sjukvårdskompetensen inom företaget. En samlad hantering
av intervju, prioritering och utlarmning är till fördel för den

Från år 2009 arbetar alla SOS-centraler i samma nya tek-

hjälpsökande. Samtidigt har detta under året ställts mot ett

nik. Det har inneburit att ett stort arbete har lagts ner på att

lågprisalternativ som vunnit en upphandling av ambulans-

etablera likartade operativa rutiner i hela landet. Det ökar

tjänster i fyra landsting i Mellansverige. Denna aktör har

möjligheterna för samverkan mellan centralerna och har stor

dock inte kunnat klara sitt åtagande. Därför har en förläng-

betydelse för säkerheten, i synnerhet vid avbrott i infrastruk-

ning av SOS Alarms uppdrag aktualiserats. Vi kommer att ha

turen och större kriser eller olyckshändelser.

starkt fokus på att den hjälpsökande allmänheten ska fortsatt få en kvalificerad tjänst.

Det stärker också företagets roll som nav i akuta nödsituationer och kriser. Från ett medborgarperspektiv innebär det

En allt äldre befolkning innebär att trygghetsbehoven för-

att man med ett enda samtal till 112 så snabbt som möjligt

ändras samtidigt som teknikens möjligheter växer. Styrelsen

få hjälp. SOS Alarm har därför i sitt avtal med staten om

har beslutat att göra en särskild satsning på tjänsten Trygg-

nödnumret skyldighet att erbjuda kommuner och landsting

hetsjour, framför allt genom att i ett första skede effektivisera

avtal om tjänster som gäller utalarmering. Därigenom kan

hanteringen och fördjupa kompetensen inom tjänsteområ-

en obruten larmkedja skapas vilket är viktigt i arbetet för ett

det.

tryggare samhälle. Flertalet av SOS Alarms tjänster, förutom
Säkerhetsområdet har under året visat en fortsatt stark ut-

112, är idag konkurrensutsatta.

veckling. Även tjänsterna inom Jourteleområdet har ökat sin
andel av omsättningen men i lägre takt.

För 112-tjänsten har svarstiderna under året pressats ner och
nivån är nu betydligt lägre än genomsnittligt 8 sekunder som
anges i avtalet med staten. Under 2009 har SOS Alarm tagit

Rakel är de närmaste årens stora samverkansprojekt. Under

emot 1,5 milj verkliga nödsamtal, ett antal som är relativt

året har SOS Alarm startat ett intensivt utvecklingsarbete i

konstant mellan åren. Det tillkommer dock ett stort antal

en särskild projektorganisation med uppdraget att främja ut-

samtal som inte är direkt knutna till en nödsituation varför

vecklingen av Rakel och att underlätta övergången till det

det totala antalet anrop under ett år uppgår till drygt 3,5 milj.

nya kommunikationssystemet. Införandet av Rakel har av

Många är s k tysta anrop som härrör ur brister i telesyste-

olika orsaker förskjutits framåt vilket innebär en utmaning

men. Under året har ett intensivt och framgångsrikt samar-

för företaget genom att en stor anhopning av arbete kommer

bete bedrivits med teleoperatörerna i Sverige i syfte att hitta

under 2010 och 2011.

tekniska lösningar som innebär att dessa anrop i framtiden
SOS Alarms roll i samhällets krisberedskap har förtydligats i

inte ska behöva belasta SOS-centralerna.

det alarmeringsavtal som började gälla från 2009. I enlighet
I samarbetet med räddningstjänst och ambulansverksamhet

med avtalet har krisberedskapstjänster under året fått en tyd-

har SOS Alarm fått en allt mer strategisk roll. Under året

ligare profil och organisation i företaget.

har vi lagt stor vikt vid att gemensamt med den kommunala
räddningstjänsten driva utvecklings- och kvalitetsarbete. Ett

SOS Alarm kommer att under de närmste åren prioritera

treårsprogram har etablerats i samverkan med räddnings-

åtgärder för att behålla och utveckla medarbetarna. Ett nytt

tjänsten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i

personalprogram har utarbetats tillsammans med personal-

syfte att gemensamt förbättra det dagliga samarbetet. Hand-

organisationerna och till stora delar också genomförts under

läggningstider och larmtider har i vissa fall kunnat förkortas

året. Fokus ligger på låg personalomsättning och att företaget

med upp till hälften genom att båda parter har förbättrat sina

ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan möta en framtida

rutiner, kompetens, harmoniserat larmplaner, infört förlarm

konkurrens om arbetskraft med den speciella kompetens

etc.

som SOS Alarm söker.
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Hållbarhetsfrågorna har en viktig plats i företagets utveckling. Att vi arbetar för ett tryggare samhälle innebär på ett
naturligt sätt att vi också ska ta stor hänsyn till långsiktighet
ifråga om resurser. Den breda kontaktyta som SOS Alarm
har med praktiskt taget alla medborgare och samhällets olika
instanser kan användas för att utveckla ett hållbart samhälle
i alla bemärkelser. Det gäller medarbetarnas utveckling lika
väl som hushållningen med naturresurser.
Stora förändringar pågår hos alla våra kundgrupper. Det ger
nya förutsättningar och behov av ständig utveckling av befintliga tjänster, tilläggstjänster men också helt nya tjänster.
Det påverkar behovet av kompetens, graden av specialisering, teknisk strategi och arbetet med att öka effektiviteten i
verksamheten. SOS Alarm har under 2009 antagit ett strategiskt program som fokuserar på dessa framtidsfrågor.
Det handlar t ex om satsning på avancerad SOS-kommunikation. En betydande del av SOS Alarms verksamhet är
knuten till att samla in och förädla information. Det handlar
nu om hur vi ska ta nya tekniska möjligheter i anspråk för att
förbättra företagets tjänster. Styrelsen har också beslutat att

Under 2010-15 ska ett nytt resultatförbättringsprogram ge-

företaget i samverkan med kunder ska kunna ta ett utökat

nomföras som vid periodens slut innebär en årlig effektivi-

teknikansvar.

sering om ca 40 MSEK. En rimlig del av besparingen ska
komma medarbetarna till del i form av extra förmånsutrym-

Under de senaste fem åren har krav rests på specialisering

me. Programmet fokuserar på tre huvudområden, nämligen

som kompletterar den unika SOS-kompetensen. Dessa krav

central produktionsstyrning, bemanningsoptimering och

kommer främst från ambulanssjukvården som vill ha sjuk-

processanalys.

sköterskekompetens också i SOS-centralen och i vissa fall
även tillgång till läkarkompetens. SOS Alarms styrelse har

SOS Alarm har ett mycket starkt varumärke och åtnjuter

bejakat denna utveckling och flera av de nya landstingstings-

ett stort förtroende hos allmänheten och hos kunderna. Fö-

avtalen har denna inritning. Samma tendens finns även inom

retaget har en omfattande kommunikation med stora delar

räddningstjänsten även om det där oftast handlar om ett part-

av den svenska allmänheten, med samhällets organisationer

nerskap där räddningstjänsten tillhandahåller specialistkom-

och med företag. Under 2009 har stor uppmärksamhet rik-

petens. Detta förekommer även inom andra områden som

tats mot att systematisera kommunikationen med våra mål-

trygghetslarm, säkerhetstjänster och jourteletjänster. Genom

grupper och att förstärka kunddialogen. Detta arbete kom-

att vissa SOS-centraler får rollen som kompetenscentra för

mer att ha fortsatt hög prioritet.

vissa tjänster behöver inte företagets lokala förankring påverkas samtidigt som specialistkompetens kan utvecklas.

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till alla som har bidragit
till att göra 2009 till ett framgångsrikt år för företaget.

Med hjälp av den nya teknikplattformen Zenit kan SOS
Alarm samordna sitt resursutnyttjande i hela landet istället
för som tidigare per SOS-central. Under året har en stor del
av det tekniska utvecklingsarbetet riktats mot Rakel. I en

Sven-Runo Bergqvist

framtida vision kommer kunderna att erbjudas en ökad grad

VD SOS Alarm

av integration med SOS Alarms teknik.
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Styrelsearbetet
SOS Alarms styrelse har under året haft åtta styrelsemöten

Den årscykel som har etablerats säkerställer att styrelsen

varav ett styrelseinternat.

återkommande kommer in i de strategiska skedena av företagets planeringsarbete.

Det årliga internatet, som var förlagt till Rom, gav värdefulla
inblickar i Italiens krisberedskapsorganisation som har högt

Styrelsen har etablerat väl fungerande arbetsformer. Erfa-

internationellt anseende. Med återkommande skogsbränder,

renheterna har under året följts upp genom intervjuer som

vulkanutbrott, stormar m m har landet en utsatt situation

belyser ledamöternas syn på förberedelserna av möten, ar-

som ständigt kräver hög beredskap. Samverkan är väl ut-

betsformer/diskussioner, protokoll och övrig dokumentation

vecklad på central myndighetsnivå kopplad till stora befo-

samt samspelet mellan VD och styrelsen. Uppföljningen vi-

genheter men med mindre utvecklade möjligheter att med-

sar att ledamöterna generellt är tillfreds med styrelsearbetets

verka i krishanteringen regionalt och lokalt. Det stora antalet

uppläggning. Ytterligare nedbrytning av beslutsunderlag och

små kommuner begränsar den lokala nivåns möjligheter att

förklarande kommentarer är exempel på önskemål som har

ta en roll i krisberedskapen. De samlade erfarenheterna från

underlättat rollen som styrelseledamot.

diskussioner och studiebesök var intressanta och tänkvärda
Den nya tekniken ger goda förutsättningar för samverkan

utifrån ett svenskt perspektiv.

mellan SOS-centralerna. I sin tur ger det möjlighet till en
Internatet gav därutöver möjlighet till fördjupning och ingå-

specialisering inom ramen för hela företaget. Den ger samti-

ende framtidsdiskussioner kring företagets hela verksamhet.

digt stora möjligheter till ökad redundans och effektivisering.

Denna årliga genomgång av alla tjänsteområden läggs sedan

I den processen handlar det om att behålla lokal förankring

till grund för företagets strategiska planering och budgetar-

och samtidigt utveckla styrkan som ligger i ett stort företag.

bete.
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På det sättet kan SOS Alarm bidra till att öka tryggheten i

Sammantaget har SOS Alarm en stabil ekonomi men för att

samhället, inte bara i förhållande till den enskilda kunden

detta ska gälla även i framtiden har styrelsen beslutat om ett

men också i förhållande till samhällets krisberedskap i vid

ambitiöst resultatförbättringsprogram. Det är del i det stra-

mening.

tegiska program, som årligen revideras och som gäller för
fem- tio år framåt. Det ger även på andra områden som t ex

Det nya radiosystemet Rakel har högsta prioritet. SOS Alarm

tjänsteutveckling, teknikutveckling, kompetensbehov m m

har under året satsat mycket kraft och investeringar till att i

riktlinjer för den långsiktiga utvecklingen.

samverkan med andra organisationer och kunder underlättar införandet av Rakel. SOS Alarm kommer in i ett skede då

Önskemålen från företagets kunder om mer specialiserade

de nya hjälpmedlen ska organiseras och då operativa rutiner

tjänster har tillmätts särskild vikt. Detta innebär en avväg-

ska fastställas och börja användas. Detta skede koncentreras

ning mot den generella SOS-kompetens som alltid varit ett

allt mer i tiden. Rakelinförandet inrymmer därigenom bety-

kännetecken för företaget. Med ökad specialisering följer

dande utmaningar för företaget under de närmaste åren.

behov av kompetensväxling, främst inom ambulansverksamheten. Ökade krav på sjukvårdskompetens har inneburit att
nyrekrytering skett framför allt inom detta område.
En viktig aspekt på företagets framtidsfrågor är hållbarhetsfrågorna. De har tillmätts stor vikt i styrelsearbetet. SOS
Alarms inriktning och karaktär som samhällsägt företag lägger ett särskilt ansvar på långsiktigt tänkande. Vidare innebär företagets uttalade ambition att ”arbeta för ett tryggare
samhälle” ett självklart ansvar för att behandla hållbarhetsfrågorna inom alla områden. Det gäller personalområdet
t ex etikfrågor, resor och interna upphandlingar. Det gäller i
hög grad också dialogen med samarbetspartners och kunder
samt i förebyggande arbete. Hållbarhetsredovisning enligt
GRI bidrar till att stärka företagets profil och ska genomföras integrerat inom varje särskilt område.
Företaget har haft förmånen att få ha en ovanligt stor kontinuitet i sin ledning. Sedan starten 1973 har företaget bara
haft två VD:ar. SOS Alarm står nu inför ett skifte i ledningen
för första gången sedan 1994. En viktig del i styrelsens arbete
under året har därför varit att förbereda den VD-rekrytering
som genomförts. Samtidigt som jag tackar Sven-Runo Bergqvist för väl utfört arbete under drygt 15 år som VD i bolaget
hälsar jag tillträdande VD:n Johan Hedensiö välkommen.

Johnny Magnusson
Styrelseordförande SOS Alarm
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Om SOS Alarm
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Verksamhet
ISO 9001 och ISO 14001

SOS Alarm har samhällets uppdrag att se till att människor i
olika nödsituationer nås av snabba och adekvata hjälpinsat-

Kvalitetssystemet ISO 9001 följs rutinmässigt upp kvartals-

ser. Dygnet runt tar SOS Alarm emot över 10 000 anrop till

vis och utvärderas varje år. Som underlag för uppföljning

nödnumret 112 från hela landet.

och utvärdering ligger målmätningsresultat, utvärderingsrapporter från SOS-centraler och processägare samt kvalitets-

Genom 112 når medborgaren samtliga samhällets hjälpre-

chefens sammanfattning. Särskilt fokuseras kvalitetsmål och

surser med ett enda samtal. Det är samtal som kan handla

förbättringsrutiner.

om t ex akuta sjukdomstillstånd, trafikolyckor, eldsvådor,
överfall, rån eller inbrott.

SOS Alarm fick under 2003 certifiering enligt ISO 9001:2000
av DNV Certification AB.

Företagets SOS-centraler sköter larmmottagning och åtgärdsstyrning för nödnumret 112, i samarbete med ambu

SOS Alarm påbörjade under 2008 ett miljöcertifieringspro-

lanssjukvård, kommunal räddningstjänst, polis, jourhavande

jekt inom ramen för sitt kvalitetsarbete. SOS Alarm kommer

läkare, sjöräddning, fjällräddning, flygräddning m fl. SOS

att miljöcertifieras enligt standarden ISO 14001 under 2010.

Alarm ansvarar dessutom för prioritering, samordning och
dirigering av landets ambulanser.

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem med samma allmänna principer för ledningssystem

SOS Alarms tjänsteområden

som ISO 9001. Det innebär att SOS Alarm kan integrera

SOS Alarm får varje år ta emot ungefär 20 miljoner larm-

miljöfrågorna så att de blir en del av ledningssystemet för

samtal, varav ca 3,6 miljoner gäller nödlarm på 112. Övriga

kvalitet.

larmsamtal rör uppdrag för myndigheter och privata föreSOS Alarm arbetar även med att ta fram en miljöpolicy med

tag.

fokus på att alltmer styra inköp mot produkter och tjänster
med låg miljöbelastning.

Verksamheten är indelad i tjänsteområdena 112, Räddning,
Vård, Säkerhet, Trygghet, Jourtele samt Krisberedskap.
Tjänsteområdena 112, Räddning och Vård, där största delen
av samhällsuppdragen finns, är kärnan i SOS Alarms verk-

Hjälpinsatser som, enligt avtal med
staten, nås via nödnumret 112

samhet. Idag utgör dessa tjänster cirka 2/3 av verksamheten.

Ambulans
Tjänsteområdena Säkerhet och Jourtele omfattar olika sä-

Räddningstjänst/Brandkår

kerhets- och larmförmedlingstjänster, som t ex automatlarm,

Polis

personlarm, krisjour och jourteleförmedling. Dessa tjänster

Flygambulans

är idag en växande andel av SOS Alarms verksamhet med

Flygräddningstjänst

kunder inom kommun, landsting och infrastrukturföretag.

Fjällräddningstjänst
Sjöräddningstjänst

SOS Alarms roll inom samhällets krisberedskap växer när

Giftinformationscentralen

behovet av en samordnad och akuell information ökar. Kris-

Jourhavande läkare

beredskap är sedan 2008 ett nytt tjänsteområde inom SOS

Jourhavande tandläkare

Alarm.

Socialjour
Jourhavande präst

Från och med slutet av 2009 sorterar SOS Alarms trygghets-

Miljöräddning till sjöss

jour för äldre och handikappade under det nya tjänsteområ-

Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen

det Trygghet.

Tullverkets narkotikatips
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Organisation
YouCall

SOS Alarms bedriver sin verksamhet genom 18 SOS-centraler belägna från Luleå i norr till Malmö i söder. SOS Alarm

YouCall Sverige AB är ett av de ledande kontaktcenterfö-

har ca 880 anställda varav de flesta, ungefär 600, SOS-ope-

retagen inom telefoni på distans och kundtjänst med kund-

ratörer.

uppdrag över hela Sverige. Affärsidén är att tillsammans med
kunden utforma och utföra uppdrag med en hög integra-

SOS-centralerna är indelade i fyra affärsområden – Norr,

tionsförmåga i kundens processer. Nyckelbegrepp är kvalitet

Syd, Mitt och Fyrklövern – för att underlätta samordningen

och god tillgänglighet. YouCall vänder sig till både privat och

på riks- och lokalnivå. Det finns även en fast samverkan mel-

offentlig sektor.

lan Norr och Syd samt mellan Mitt och Fyrklövern, som ska
underlätta för enskilda centraler inom respektive affärsom-

Personlig service, avancerad telekommunikation och djup

råde att avlasta varandra vid hög trafikbelastning.

integration i kundens IT-system är tre huvudkomponenter i
YouCalls verksamhet.

SOS Alarms huvudkontor, som ligger i Stockholm, samordnar försäljning och marknadsföring, produkt- och teknikut-

En av YouCalls grundtjänster är bl a att vara en personlig

veckling, utbildning- och personalutveckling samt svarar för

röst för kommuner, landsting, statliga verk och företag.

övergripande ekonomi- och personaladministration.

En allt viktigare del i YouCalls verksamhet är rollen mot cen-

SOS Alarms dotterbolag

trala myndigheter, att samordna, administrera samt koordinera uppdrag av varierande slag.

SOS Alarm bedriver även verksamhet genom sina dotterbolag YouCall Sverige AB och Rescue Electronic AB.

Övriga tjänster 2 %

Jourteletjänster 8 %

112 24 %

Säkerhetstjänster 25 %

Räddningstjänster 14 %

Vård 27 %

SOS Alarms intäkter i procent fördelade på företagets tjänsteområden – 112, Räddning, Vård,
Säkerhet och Jourtele. Trygghetsjour redovisas här under tjänsteområdet Vård.

12

YouCall ägs av SOS Alarm till 70 procent samt av Piteå kom-

I kraft av sin ställning som tekniklevererantör till ambulans-

mun genom Piteå Näringsfastigheter AB till 30 procent. Det

sjukvård och räddningstjänst har företaget en nyckelroll för

är starka ägare som ger företaget en stabilitet som gynnar

kommunikationen mellan dessa hjälpinstanser och SOS

kundåtaganden, investeringar och verksamhetsutveckling.

Alarm.

Under 2009 tecknade YouCall ett flertal avtal med stora fö-

Företaget erbjuder också lösningar till industri/institutioner

retag och organisationer. Bland annat fick SOS Alarm i upp-

som vill skicka information från ”intelligenta” larmsändare

drag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att

till larmcentraler, eller på distans manövrera elektriska in-

svara på allmänhetens frågor om den nya influensan. Upp-

stallationer som t ex portar, broar och liknande.

draget organiserades och genomfördes av YouCall.
Genom att Rescue Electronic ingår i SOS Alarm-koncernen
YouCall omsatte 2009 cirka 42 miljoner kronor och hade i

kan en långsiktig vidareutveckling av digital utalarmering

genomsnitt 41 anställda.

och service av äldre utrustning säkerställas. Med Rescue
Electronic kan SOS Alarm även ta ett större ansvar för hela
larmkedjan för att på så sätt kvalitetssäkra en snabb utalar-

Rescue Electronic

mering.

Rescue Electronic AB är ett helägt dotterbolag i SOS Alarmkoncernen. Företaget är marknadsledande när det gäller

Rescue Electronic omsatte 2009 cirka 3,9 miljoner kronor

utrustning för utalarmering av personal inom ambulanssjuk-

och har fyra årsarbetare.

vård och räddningstjänst.

VD

Staber *
YouCall
Sverige AB
Rescue
Electronic AB

Affärsområde
Norr

Affärsområde
Syd

Affärsområde
Mitt

Affärsområde
Fyrklövern

SOS-centraler

SOS-centraler

SOS-centraler

SOS-centraler

Luleå
Skellefteå
Sundsvall
Östersund

Göteborg
Halmstad
Jönköping
Malmö
Växjö

Eskilstuna
Karlstad
Norrköping
Stockholm
Örebro

Falun
Gävle
Uppsala
Västerås

* 112, räddningstjänst, vårdtjänster, säkerhetstjänster, trygghetsjour, krisberedskap, jourteletjänster, ekonomi, human resources,
VD-stab, kommunikation, säkerhet, teknik, produktion, produktionsoptimering, marknad, affärsutveckling samt kvalitet.
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För ett tryggare samhälle
SOS Alarms uppdrag

De kommunala räddningstjänsterna är idag, med något enstaka undantag, anslutna till SOS Alarm. De senaste åren

SOS Alarm ägs av Staten (50%) och SKL Företag AB (50 %),

har samarbetet intensifierats och bedrivs idag i gemensamma

som ägs av förbundet Sveriges Kommuner och Landsting.

kvalitetsgrupper knutna till varje SOS-central.

Tillsynsmyndighet för SOS Alarm är Myndigheten för sam-

SOS Alarm har under 2009 haft ambulansavtal med samtliga

hällsskydd och beredskap, MSB, som bildades vid årsskiftet

landsting om dirigering och prioritering. Det är en verksam-

2009. Tidigare tillsynsmyndighet var Räddningsverket.

het som landstingen vill utveckla i flera avseenden. För att
tillgodose dessa önskemål driver SOS Alarm ett målmedve-

SOS Alarm bildades 1972-73 för att samordna samhällets

tet arbete för att bl a öka den medicinska kompetensen hos

alarmeringsfunktioner för snabba och effektiva hjälpinsat-

medarbetarna. Önskemålen gäller i allt större utsträckning

ser. I avtalet med staten, som reglerar verksamheten, åtar sig

också gemensamt utvecklingsarbete.

företaget att driva ständigt bemannade SOS-centraler dit allmänheten genom nödnumret 112 kan få hjälp dygnet runt.

SOS Alarm förlorade under 2009 upphandlingen om ambulansalarmeringen för landstingen i Uppsala, Västmanland,

Förutom samhällsuppdragen som SOS Alarm handhar inom

Gävleborg och Sörmland. Den gemensamma upphandlingen

ramen för nödnumret 112 ska företaget även erbjuda alarme-

gav SOS Alarm högsta betyg på kvalitet vid utvärderingen

ringstjänster på den öppna marknaden till marknadsmässiga

men uppdraget gick till det företag som gav lägst pris. Från

priser.

och med 1 juli 2010 var det meningen att verksamheten
skulle övergå till en konkurrent. Denna har emellertid inte

Ansvaret för SOS Alarms avtal med staten ligger på För-

klarat sitt åtagande varför en förlängning av SOS Alarms en-

svarsdepartementet. SOS Alarms nuvarande avtal gäller tills

gagemang har aktualiserats.

vidare med fastställd finansiering för åren 2009-2011.

SOS Alarms teknikplattform Zenit ökar robusthet och sä-

Företagets kärnvärden

kerhet i 112-verksamheten och lägger grunden för ett omfat-

SOS Alarms mission är att arbeta för ett tryggare samhälle.

tande utvecklingsarbete tillsammans med räddningstjänsten

Affärsidén, som omfattar företagets samtliga verksamhets-

och ambulanssjukvården för att stärka hela larmkedjan.

grenar, är att utveckla, erbjuda och utföra tjänster som leder
Inom SOS Alarms tjänsteområde Säkerhet och Jourtele på-

till ett tryggare samhälle.

går ett ständigt utvecklingsgarbete. Tjänster, som t ex personlarm och krisjour, fortsätter att utvecklas starkt.

Företagets vision är att vara ledande i Europa på tjänster
för ett tryggare samhälle. Ambitionen är inte att vara störst,
men att ligga i fronten när det gäller teknik, kompetens och

Tjänsteområdet Krisberedskap har sedan det inrättades

metoder.

2008, utökat sin verksamhet för att möta den allt starkare
efterfrågan på samordning av samhällets insatser vid katastrofer av olika slag.

SOS Alarms tre kärnvärden – medarbetarnas inlevelseförmåga, unika SOS-kompetens och förmåga att fokusera – ska

Tjänsten – Händelseinformation – finns sedan ett par år tillba-

genomsyra verksamheten.

ka för omvärldsbevakning och krishantering. Genom 112 kan

Möjligheter och risker inom
tjänsteområdena

t ex myndigheter och kommuner, abonnera på information de

Verksamheten kring nödnumret 112 regleras via avtal med

SOS Alarms affärsutvecklingsverksamhet har under 2009 pre-

kan behöva i sin verksamhet om inträffade händelser.

staten. Många förutsättningar har förändrats de senaste åren.

senterat ett flertal nya tjänster som främjar samverkan mellan

Med en mobiltelefon går det snabbt att slå larm men innebär

samhällets räddningsorganisationer. Samverkanswebben är

också svårigheter genom att många ringer om samma hän-

en gemensam sajt för informationsutbyte mellan i första

delse, sk massanrop och att de inringande många gånger inte

hand blåljusmyndigheter, SOS Alarm, Vägverket m fl. Ge-

har en klar uppfattning om var de befinner sig. Här bedrivs

nom webben får man en aktuell lägesbeskrivning med kart-

dock ett mycket målmedvetet arbete för att komma tillrätta

bild över t ex trafiksituationen i en stad.

med svårigheterna.
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Under 2009 utvecklades även ett flertal nya tjänster utifrån
kraven i det nya prioriterings- och dirigeringsavtalet med

Luleå

Västra Götalandsregionen.

Skellefteå

I den strategiska plan som togs 2009 lyfter SOS Alarm fram
visionen om sk Avancerad SOS-kommunikation, som inne-

Östersund

bär att företaget får en tydligare profil som ett kommunikationsföretag. Internetteknologin öppnar helt nya möjligheter

Sundsvall

att i realtid sända och ta emot information i olika format, att
söka i databaser, skicka bilder, ta fram statistik etc.

Gävle

Falun
Västerås

Marknads- och 				
kommunikationsaktiviteter

Karlstad

Uppsala
Stockholm
Eskilstuna

Örebro

SOS Alarm var huvudsponsorer vid den tredagarskongress

Norrköping

som FLISA – Föreningen för ledningsansvariga inom svensk

Göteborg

ambulanssjukvård – arrangerade på Svenska Mässan i Göteborg hösten 2009.

Halmstad

Jönköping
Växjö

Malmö

Huvudtemat för kongressen var Ambulansen – den mobila
akutmottagningen, för att markera att ambulanssjukvård
inte handlar om transporter utan om akutvård i mobila,

SOS-centralernas lokalisering i Sverige.

avancerade enheter.
Sectech-mässan – en av säkerhetsbranschens största evene-

Under 2009 har SOS Alarm arbetat med en ny kommuni-

mang i Sverige – hölls 2009 vid Stockholmsmässan i Älvsjö.

kationsmodell. Idag har samtliga chefer inom företaget gått

SOS Alarm var en av mässans huvudsponsorer. SOS Alarm

igenom en kommunikationsutbildning där en gemensam

fokuserade på brandlarm och möjligheterna att minska falsk-

grund lagts för en samlad strategisk kommunikation mot

larm eller onödiga larm.

SOS Alarms olika målgrupper.

Vid Medicinska Riksstämman 2009 i Stockholm informe-

tu

rade SOS Alarm om företagets roll i vårdkedjan med bl a
prioriterings- och dirigeringstjänster för ambulansverksam-

SOS Alarm har en stark efterfrågan på tjänster. För att möta

heten i landet. SOS Alarm redovisade även sin medverkan

denna efterfrågan fortsätter satsningen på att anpassa och

i ett tiotal forskningsprojekt som bedrivs i samarbete med

utveckla företagets kundservice.

erkända vårdforskare inom det prehospitala vårdområdet.
Kundservice är SOS Alarms ansikte utåt och ska hjälpa föMånga nödsamtal rings av barn har det visat sig. Kunskap

retagets kunder professionellt och med hög kompetens inom

om nödnumret 112 är viktig för familjens och barnens trygg-

företagets tjänsteområden.

het. För SOS Alarm var det därför angeläget att medverka i
Sveriges största barnmässa ”Underbara barn” som arrang-

Idag finns kundservice på samtliga SOS-centraler. Samman-

erades under hösten 2009 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

lagt är drygt ett 70-tal personer involverade i verksamheten.
Kundservice är länken mellan kunden, säljavdelningen och
den operativa driften.
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Det finns sedan tidigare kundservicefunktion för KAM (Key

De senaste åren har en betydande tillväxt av säkerhetsmark-

Account Management), sk nyckelkunder i Östersund. Under

naden skett. Försäljningen av t ex hemlarm ökar dramatiskt

2009 har SOS Alarm satsat ytterligare på KAM, som är det

parallellt med strukturförändringar för banker, post och öv-

långsiktiga och strukturerade arbetssättet som företaget till-

rigt affärsliv. Samtidigt går den tekniska utvecklingen snabbt

lämpar får att nå säljmålen hos sina viktigaste kunder.

framåt, bl a inom IT-området och inom telekommunikation.

Erfarenheten hos medarbetare som fångar upp kundönske-

SOS Alarm är ett företag som ligger långt framme i teknik-

mål tas idag tillvara för att förbättra och utveckla nya tjäns-

utvecklingen. Företagets ambition är att nyttja nya rön och

ter. Det sker inom SKAPA som är SOS Alarms form för att

tekniska innovationer för att skapa allt bättre tjänster.

internt främja och ta tillvara medarbetarnas idéer och förslag.

SOS Alarms intäkter inom tjänsteområde Säkerhet ökar stadigt. Den mest växande delen utgörs av larmförmedlingsuppdrag åt framförallt kommun, landsting och stat samt för små

Viktiga kundgrupper, marknaden
och långsiktiga strategier

och stora företag.

Att fortsätt bygga partnerskap med de viktigaste kundgrup-

tu

perna, inom framförallt ambulanssjukvården och räddningstjänsten, förutom gruppen larminstallatörer, är ett viktigt in-

Behovet av trygghetslarm kommer även det att växa. Sveri-

slag i den fortsatta verksamheten.

ges befolkning blir allt äldre, vårdbehoven tyngre, men det
finns stora ekonomiska såväl som mänskliga värden i att

Räddningstjänsten är t ex inne i en mycket stark omvandling

kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

med betoning på mer förebyggande insatser. Tillsammans
med dem kommer SOS Alarm att kunna bygga en stark or-

SOS Alarm är förutom kommunerna själva, den största le-

ganisation för ett strategiskt trygghetsarbete. Idag bedrivs

verantören av trygghetslarm. Cirka 34 000 telefoner är idag

samarbetet med räddningstjänsten i gemensamma kvalitets-

anslutna till SOS-centraler.

grupper över hela landet.

SOS Alarm har under 2009 flyttat fram sina positioner inom

tu

trygghetsektorn för äldre med ett utvecklingsarbete där den
tekniska- och medicintekniska utvecklingen ska kunna kom-

För ambulanssjukvården kommer sjukvårdskompetensen

bineras med ännu bättre omsorg. Nya tjänster inom trygg-

inom SOS Alarm att fortsätta stå i fokus. För SOS Alarm

hetssektorn kommer att leda till kostnadsbesparingar för

gäller det att ytterligare stärka rollen som partner och första

kommun och landsting och/eller till ökad livskvalitet för den

länken i vårdkedjan. Här vill företaget utveckla nya styrfor-

enskilde.

mer som underlättar för landstingsvärldens beslutsfattare att
använda SOS Alarm som långsiktig strategisk resurs.

Några nya larmkoncept som kan komma inom ramen för
SOS Alarms trygghetstjänster rör möjligheterna att införa

tu

mobila trygghetslarm, vårdlarm m m.

Som ett led i det kontinuerliga samverkansarbetet kan man

tu

se den samlokalisering som har skett i Östersund med start
2009 av en rad blåljusorganisationer och myndigheter. Idag

Tendensen till ett ökat internationellt engagemang har fort-

sitter bl a SOS Alarm, polisen, räddningstjänsten, landsting-

satt under 2009. Det gäller såväl inom EU:s riktlinjearbete

ets sjukvårdsrådgivning och ambulanssjukvård tillsammans i

som ifråga om erfarenhetsutbyte med andra länder.

det sk Certus-huset, som också kallas ”Trygghetens Hus”.
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Under 2009 deltog bl a SOS Alarm i ett SIDA-finansierat

2 Strategisk kompetensförsörjning

projekt i Ukraina som bedrevs i samarbete med Myndigheten

SOS Alarm har under många år byggt upp en ”unik SOS-

för samhällsskydd och beredskap, MSB, och 112-organisa-

kompetens”. Den utgår från behovet av att vid nödsamtal

tionen i Estland. Syftet med projektet var att höja standarden

ha stresstålighet, att hantera många svåra frågor samtidigt,

på landets alarmering. Uppdraget var direkt kopplat till att

genomföra intervjuer på ett metodiskt sätt. Med inlevelse-

Ukraina tillsammans med Polen är arrangör för fotbolls-EM

förmåga ska operatören sätta sig in i vad som inträffat och

sommaren 2012.

kunna fokusera på uppgiften. Fördjupning av denna unika
kompetens behövs för att möta framtidens utmaningar.

Forskning och utveckling

Samtidigt växer behovet av ökad specialisering inom alla

SOS Alarm bedriver, utvecklar och tillämpar forskning idag

tjänsteområden som komplement till den generalistkom-

tillsammans med forskningsinstitutioner och utvecklingsfö-

petens som bygger på ständig hantering av akuta händel-

retag. Ett exempel är ett mångårigt samarbete med Ericsson

ser och kriser. Kraven som främst kommit från ambulans-

om teknikplattformen Zenit.

sjukvården om sjuksköterskekompetens har paralleller
inom räddningstjänst, trygghetsjour och säkerhetstjänster.

Ett annat exempel är samarbetet med Södersjukhuset kring
forskningsprojekt inom det prehospitala området. Samarbe-

3 Teknisk strategi

te har även inletts under 2009 med ett flertal universitet och

Den nya tekniska strategin innebär att vi skall fullt ut ut-

högskolor för öka kunskapen om SOS-operatörernas och

nyttja IP-teknologi som nu håller på att introduceras i det

SOS-sjuksköterskornas arbete.

svenska telecomsystemet. Ambitionen är också att SOS
Alarm ska kunna ta ett helhetsansvar för kommunika-

Bland de nationella utvecklingsprojekten arbetar företaget

tionstekniken inom ambulanssjukvården och räddnings-

särskilt med frågor kring positionering av mobilsamtal, IP-

tjänsten. Likaså kommer den framtida teknikutvecklingen

telefoni och nödsamtal samt radiosystemet Rakel.

att bedrivas tillsammans med kunderna. Syftet är att knyta
ihop kundernas tekniska behov med dem som finns inom

Strategisk plan

SOS Alarm samt att göra information, statistik m m lätt
tillgänglig.

Företagets strategiska program revideras varje år och förs ut
i organisationen för dialog.

4 Resultatförbättringsprogram
Målet för det femåriga resultatförbättringsprogrammet är att

1 Tjänsteutveckling
Särskild vikt läggs vid ”Avancerad SOS-kommunikation”

åstadkomma en kostnadsreduktion motsvarande 40-miljo-

som handlar om att med hjälp av ny teknik öka möjlighe-

ner kronor årligen. Detta skall åstadkommas på tre sätt;

terna till kommunikation i anslutning till vårt tjänsteutbud.

1) Genom bättre kapacitetsutnyttjande med trafikstyrning.

Det handlar både om ett nytt sätt att samla in information,

2) Genom processtyrning och processutveckling med
fokus på kvalitet och kostnadsreduktion.

t ex i form av bilder och från databaser, i samband med ett

3) Genom bemanningsoptimering i hela företaget.

händelseförlopp. Likaså att använda modern teknik för att
informera allmänheten med t ex så kallad cell broadcast.
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Medarbetarna –
viktigaste resursen
För att kunna upprätthålla en hög kvalitativ nivå på företa-

SOS Alarms personalprogram har fokus på en strategisk

gets olika tjänster behövs kompetenta medarbetare.

kompetensutveckling. Ett nytt ledningsutvecklingsprogram
har utarbetats, en ny kompetenstrappa för medarbetare har

SOS Alarms arbete med den strategiska kompetensförsörj-

arbetats fram och ett nytt kompetenscentrum kommer att

ningen och medarbetarnas kompetensutveckling blir allt

inrättas. Auskultering och avlyssningspedagogik blir viktiga

viktigare. Varje medarbetare får idag i genomsnitt ca 75-100

delar i kompetensutvecklingen. I övrigt har olika schemamo-

timmars utbildning per år.

deller utretts liksom konkurrenskraften i våra förmåner.
tu

Kompetensutvecklingen sker till stor del genom SOS Pilen,
som är SOS Alarms intranätbaserade utbildningsplattform.
Utbildning via sk e-learning innebär stora fördelar, bl a att

Under 2009 ersatte SOS Alarm sitt tio år gamla HR-system

det går snabbt att nå ut med utbildning när förändringar

med ett av det mest moderna HRM-systemen (Human Re-

genomförs. E-learning innebär att utbildningen kan genom-

source Management) på marknaden. Det nya systemet som

föras när medarbetaren har tid och möjlighet. Detta är en

är webb baserat och har endast en databas för inprogram-

förutsättning eftersom verksamheten på SOS Alarm bedrivs

mering vilket förenklar hanteringen med bl a bemanning,

dygnet runt och på 18 platser.

scheman och tidredovisning.
tu

Nyckelbegreppen inom SOS Alarms kompetensförsörjning
är att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.
För det operativa arbetet krävs t ex medarbetare som har en

Sambandet mellan verksamhet och lönsamhet lyfter SOS

stor simultankapacitet under stress.

Alarm fram i sin nya utbildning i företagsekonomi, e-Rodeo,
som 2009 lades in i företagets interna utbildningsplattform.

Varje år blir SOS-operatörerna testade på sina kunskaper i

Syftet med utbildningen, som vänder sig till alla medarbeta-

SOS Alarms certifieringsverktyg. Genom utbildning i Pilen

re, är att stärka det ekonomiska tänkandet i företaget genom

och certifiering har SOS Alarm skapat en utbildning som är

att få alla att förstå sambandet mellan företagets verksamhet

kostnadseffektiv.

och lönsamhet.

Satsning på personalprogram

Bemanningsprojektet

Företagets personalomsättning uppgick 2009 till 8,4 pro-

Under 2009 har SOS Alarm genomfört projektet Nationell

cent, 6,2 procent på de mindre centralerna och 11,8 procent

bemanningsoptimering.

i storstäderna. För SOS Alarm är det angeläget att arbeta för
en låg personalomsättning eftersom varje individ sitter inne

Projektet har studerat centralernas nuvarande bemanning

med värdefull kompetens. En nyrekrytering kostar företaget

samt bedömt belastningen under dygnets alla timmar och

ca 450 000 kr, på grund av den långa rekryteringsprocessen

veckans alla dagar. Utifrån detta beräknas resursbehovet

och utbildningstiden.

som underlag för en lämplig bemanning per dygn och SOScentral.

SOS Alarm har som ambition att halvera sin personalomsättning. Under 2009 har företaget fortsatt sitt arbete med

Enligt projektet bör således bemanningsplaneringen utgå

det nya personalprogrammet, som togs fram 2008, där det

från SOS Alarms produktionsplanering med målet att mins-

ingår en mängd åtgärder som ska göra företaget till en mer

ka kostnaderna för övertid, övrig tid och beredskap samt

attraktiv arbetsplats.

även att skapa hälsosamma scheman. Andra mål är att skapa
möjligheter till jämnare belastning mellan tjänsteområdena.
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Sjukfrånvaron minskar

Förutom detta finns ett särskilt friskvårdsprogram och fritidsföreningen SOS Alert. Fritidsföreningen SOS Alert ver-

Sjukfrånvaron för 2009 uppgick till 3,0 procent (4,4 procent

kar för att företagets friskvårdspolicy efterlevs och utvecklas,

2008). Den långa sjukfrånvaron utgör 20 procent av samtliga

bl a genom arbete med rökavvänjning, viktminskning, mo-

sjukskrivningar. De åtgärder som under 2009 sattes in för att

tion, kultur och gemensamhetsaktiviteter.

minska långtidssjukskrivningarna har resulterat i en mycket
kraftfull sänkning av dessa.

Etiska frågeställningar

SOS Alarm har en gynnsam åldersfördelning, med en ge-

Etiska dilemman uppstår ibland i kontakten med hjälpsö-

nomsnittsålder på 43 år. Företaget strävar efter att ha en

kande, uppdragsgivare, polis, räddningstjänst, ambulans-

jämn fördelning på åldersgrupper.

sjukvård och kolleger. Ibland ställs SOS-operatörerna inför
svåra situationer där det från början kanske inte är helt klart

Hälsokontroll och friskvård

hur man ska agera.

Arbetet i SOS Alarm kräver stor stresstålighet med arbete

Som stöd för SOS-operatörernas arbete finns idag ett etik-

dygnet runt, årets alla dagar. Arbetet är stressigt och stillasit-

program där sökandet efter etiska riktmärken sker i dialog

tande. Ett brett hälsoperspektiv är därför av största betydelse

mellan medarbetarna. Dessa etikdialoger handlar om opera-

och måste omfatta såväl den psykosociala som den fysiska

törernas egen verklighet. Därifrån är också de händelser och

arbetsmiljön.

fallbeskrivningar som diskuteras hämtade.

För att förebygga ohälsa genomför SOS Alarm vart tredje år

Dessa diskussioner mynnar sedan ut i företagsgemensamma

en särskild hälsokontroll för personal i operativ drift.

ståndpunkter som varje år samlas i ett dokument som skickas ut till SOS Alarms olika enheter.

Män 10%

Kvinnor 6%
Män 5%

Kvinnor 14%

Kvinnor 42%
Män 23%

20 - 29 år

30 - 49 år

50 år -

Medarbetarnas fördelning på åldersgrupper och kön i procent 2009.
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Attraktivt arbete

Den individuella lönesättningen är en viktig åtgärd som utformats med ett bedömningsverktyg som utarbetats tillsam-

Konkurrensen om arbetskraften kommer att öka framöver.

mans med de fackliga organisationerna. SOS Alarm tilläm-

Därför satsar SOS Alarm på aktiviteter som bygger på med-

par även planeringsscheman med önskemålshantering som

arbetarnas egna bedömningar om vad som skapar en attrak-

ger medarbetarna möjligheter att påverka sin egen arbets-

tiv arbetsplats.

tidsförläggning.

En medarbetarundersökning genomfördes under hösten

I det nya personalprogrammet ingår även att se över möjlig-

2009. Det var en webbaserad enkät och svarsfrekevensen

heterna att ytterligare förbättra medarbetarnas anställnings-

var 93 procent. Enkäten berörde tolv frågeområden som t ex

förmåner.

ledarskap, inflytande, relationer, arbetsmiljö, organisation,
företagskultur, kompetens m m. Resultatet från medarbe-

Det finns dessutom olika belöningssystem inom företaget,

tarenkäten kommer att resultera i ett antal handlingsplaner

bl a miNova, som är ett vinstandelssystem, som är kopplat

dels på företagsnivå, dels på lokal nivå.

till ett antal mål som fastställs årligen.
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SOS Alarms tjänsteområden
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Nödnumret 112
SOS Alarm samordnar och förmedlar larmen från allmänhe-

SOS Alarms 112-råd, där bl a representanter för Myndig-

ten på nödnumret 112 till räddningstjänsten, polisen, ambu-

heten för samhällsskydd och beredskap, Giftinformation,

lanssjukvården, fjäll- och sjöräddningen m fl.

Jourhavande präst, Sjöräddningen, Socialstyrelen, Post- och
telestyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting ingår, har

Nödnumret 112 är en samhällstjänst som har stor betydelse

satt upp ytterligare två mål: 92 procent av alla 112-anrop ska

för den vardagliga tryggheten för alla medborgare. I en un-

besvaras inom 15 sekunder och ingen som ringer 112 ska

dersökning från 2009 uppger 40 procent att de någon gång

behöva vänta längre än 30 sekunder.

ringt SOS Alarm, varav 27 procent under det senaste året.
Av intervjupersonerna anger 83 procent att de har stort för-

”Massanrop” d v s när många människor samtidigt ringer om

troende för 112.

samma händelse gör det svårt att klara 30-sekundersmålet.

Genom en rikstäckande organisation kan SOS Alarm erbju-

SOS Alarm driver nu ett utvecklingsarbete som sker i nära

da kommuner, landsting och statliga räddningsorganisatio-

samverkan med teknikleverantörer, nätoperatörer och tele-

ner fullständig larmbehandling, från besvarat 112-anrop till

operatörer. Målet är att hitta både tekniska och operativa

avslutad händelse. Härigenom skapas förutsättningar för en

lösningar som ska kunna minimera effekterna av dessa mas-

obruten larmkedja. Den hjälpsökande ska inte behöva för-

sanropssituationer.

klara mer än en gång vilket hjälpbehov som efterfrågas.

112-index

tu

Mottagandet av ett 112-larm är själva grundbulten i SOSoperatörens arbete. Under 2009 införde SOS Alarm det nya

112-verksamheten regleras i avtal med staten. Mot en ersätt-

verktyget 112-index (beslutsstöd) som ytterligare ska säkra

ning, som 2009 var 188 milj kr, ska företaget driva SOS-

kvaliteten i den allra första delen av intervjun, dvs under de

centraler dit allmänheten kan ringa dygnet runt. I uppdraget

första 15-45 sekunderna av 112-samtalet.

ingår att fortlöpande utveckla tjänsten i takt med samhällets
behov och teknikens möjligheter.

112-indexet är ett systemstöd för SOS-operatörerna och
täcker upp verksamhet som har med 112 att göra – vård,

Inlevelseförmåga

räddning samt de vidarekopplingsuppdrag som SOS Alarm
utför.

När ett nödsamtal når SOS Alarm och 112 är företagets tre
kärnvärden centrala. De är:
• Inlevelseförmåga som t ex gäller förmågan att lyssna och

SOS Alarms kvalitetsarbete för 112

se sammanhang.

Det totala antalet inkommande samtal till 112 är sammanlagt

• Unik SOS-kompetens som bygger på intervjuteknik för att

ca 3,5 miljoner per år. Här är variationen över åren större be-

bedöma situationer, analysera behov och åtgärder och för-

roende på den tekniska utvecklingen inom telefonin och på

måga att få fram rätt insats.

hur respekten för nödnumret förändras över tiden.

• Förmåga att fokusera som handlar om förmåga att kraftsamla, se till att kvaliteten upprätthålls och att långsiktigt

Behovet av hjälp via nödnumret 112 är relativt konstant

skapa värde.

över åren (ca 1,5 milj ärenden per år). Av dessa rörde 2,6
procent räddningstjänst, 19 procent ambulans och 17,5 pro-

För SOS-operatörerna löper sekretessen som en röd tråd ge-

cent polis.

nom alla arbetsuppgifter.

Det bör också framhållas att den uppringande har en central

Enligt SOS Alarms avtal med staten ska den genomsnittliga

roll för att utgången i en nödsituation ska bli den bästa möj-

svarstiden för 112 vara högst 8 sek.

liga vid t ex en trafikolycka eller akut sjukdom. Det kan gälla
att stanna kvar på platsen för att ge ytterligare information

Kort svarstid för den hjälpsökande är den trygghetsfaktor

till SOS-operatören innan hjälpen kommer fram eller att ge

som värderas högst när man ringer 112. På 8 sekunder hin-

hjärt-lungräddning.

ner två signaler gå fram. Nu ligger svarstiderna i genomsnitt
på 6,4 sekunder och de väntas gå ner ytterligare.
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Förklaringar till detta är främst brister i telenäten och i felaktig hantering av mobiltelefoner. Här har dock en minskning skett på grund av aktiva åtgärder för att ta ner andelen
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SOS Alarm har som mål att med olika åtgärder sortera bort

Positionering av mobiltelefoner är en av de mest effektivi60 000
tetshöjande åtgärder som på senare år har införts inom larm-
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SOS Alarm har även funnit att 98,5 procent av de ca 700 000
anrop som saknar information om abonnentnummer är felaktiga. En metod har utvecklats för att skilja ut dessa samtal

så många felaktiga anrop att antalet under 2010 kommer
ner på samma nivå som 1996, då bytet av nödnummer från
90 000 till 112 genomfördes.

att ca 150 000 samtal av icke akut karaktär varje år kommer

Det fortsatta arbetet med mobilpositionering är nu även in0
riktad på att
möjliggöra
av2008
mer exakta
2005
2006mottagande
2007
2009 positioner med t ex GPS, som väntas bli standard i morgondagens

till SOS Alarm sedan den uppringande har tröttnat och istäl-

mobiltelefoner.

Långa väntetider på polisens nummer 114 14 innebär också

let ringer nödnumret 112. Frågan har under 2009 tagits upp
med polisen vilket lett till en minskning.

tu

Även en nationell samverkansgrupp har bildats mellan SOS

Närmare 900 000 hushåll har idag IP-telefoni, dvs telefon

Alarm och Rikspolisstyrelsen för att gemensamt utveckla det

över internet. Nödanrop via en nomadiserande IP-telefon

70 0

operativa samarbetet framledes. Syftet är att skapa en mer

kan inte lokaliseras med automatik och löper därför risk att

enhetlig och effektiv hantering av den del av 112-anropen

hamna fel. För att komma tillrätta med de här problemen

60 0

som gäller polisärenden. Gruppen utgår från frågor som ta-

har SOS Alarm tillsammans med teleoperatörerna en arbets-

50 0

gits upp i 112-rådet.

grupp som ser över frågor som rör IP-samtal till nödnumret

40 0

112.
tu
Vissa förbättringar har genomförts vad avser sk nomadiserad
SOS Alarms ständigt pågående kvalitetsarbete syftar till att

IP-telefoni. Samtal till 112 från en dator inloggad från annan

medborgarna, oberoende av den tekniska utvecklingen, ska

plats än den ursprungliga, t ex hemmet, visar endast abon-

kunna larma 112 med bibehållen kvalitet. I fokus för detta

nentens hemadress för SOS-operatören. För två år sedan

arbete står för närvarande mobil- och IP-telefoni.

införde därför bl a Telia nya kommun-ID-koder för nomadiska IP-telefonabonnemang som gör det möjligt att loka-

Idag är andelen mobiltelefonsamtal av alla nödsamtal uppe

lisera varifrån ett IP-samtal kommer. IP-telefoni utgör idag

i 68 procent för storstäderna mot 63 procent för övriga Sve-

0,6 procent av den totala anropsvolymen på 112, vilket är en

rige. En ökad andel mobilsamtal innebär att fler inringande

dubblering mot föregående år.
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I nödsamtalssammanhang är dock IP-baserade kontorsväx-

Inom projektet REACH kommer SOS Alarm att samarbeta

lar ett växande problem eftersom anknytningarna blir som

med sex andra europeiska länder.

för nomadiska lösningar, att de vanligtvis inte går att lokalisera eller styra till närmaste geografiska larmcentral.

eCall är ett annat EU-projekt som syftar till att utrusta motorfordon med GSM-baserade larm som i händelse av en tra-

TeliaSonera som idag skickar in nödsamtalen från samtliga

fikolycka kan lösa ut automatiskt eller genom ett tryck på en

teleoperatörer planerar att gå över till ren IP i gränssnittet

larmknapp i bilen koppla upp sig mot 112. Den information

mot SOS Alarm 2012. Det innebär att SOS Alarm i det tids-

som överförs kan handla om plats för händelsen, typ av for-

perspektivet bör stödja IP vilket för med sig stora system-

don, att en airbag utlösts etc. I Sverige bedöms eCall kunna

uppgraderingar.

rädda 10-20 liv per år.

Med IP i gränssnittet kommer lösningen på lokalisering av

Planen är att alla nya fordon från 2014 ska omfattas av en

t ex nomadiska abonnemang att vara inom räckhåll.

fungerande eCalltjänst – i Europa och i Sverige. Sverige företräds av Vägverket som samarbetar med SOS Alarm.

Nödanrop över multimedia, d v s tal, chatt och bild eller
video för framför allt funktionshindrade kan bli verklighet

Jourhavande präst

med IP i gränssnitt och system.

Jourhavande präst är en tjänst där 112-samtal kopplas till en
gemensam svarsgrupp i vilken samtliga präster i respektive

Europeiskt samarbete

stiftsjour är inloggade.

Postionering av mobilsamtal kring nödnumret är även en
framträdande samverkansfråga inom EU. Funktionshindra-

En effektanalys visar att detta samarbete markant ökar ef-

des tillgång till 112-tjänsten har också lyfts fram under 2009

fektiviteten i stiftens jourverksamhet i form av högre svars-

och ett europeiskt projekt – REACH 112 – har startat med

frekvens och kortare väntetider.

inriktning på att med ny teknik underlätta larmsamtal för
personer med funktionshinder.
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Under 2009 ökade antalet samtal till Jourhavande präst med

SOS Alarm har även under 2009 fortsatt med sin 112-kam-

14,5 procent. 92 procent av anropen besvarades, vilket inne-

panj i skolan där bl a artisten Markoolio spelar en viktig roll

bär en förbättring till följd av minskade väntetider som beror

som kampanjens frontfigur. Kampanjen, som hittills pågått i

på att framkomligheten har ökat.

drygt sju år, riktar sig främst till barn och ungdomar i skolår
4-6.

SMS 112 för döva och talskadade

Syfte med kampanjen är att ge barn och ungdomar bättre

Döva samt tal- eller hörselskadade har inte samma möjlighe-

kunskap om hur man ska handla i besvärliga situationer och

ter som andra att via mobiltelefon nå nödnumret 112. Sedan

när nödnumret 112 ska användas.

ett par år har de, på försök, kunnat använda SMS 112 för att
nå SOS Alarm.

Under 2009 har SOS Alarm bl a satsat på en affischtävling
för 112, där skolorna lämnat in tusentals tävlingsbidrag. SOS

Post- och telestyrelsen har även under 2009 finansierat

Alarm har även under 2009 vänt sig till barn i förskolan med

tjänsten – SMS 112 – som fortfarande utvärderas.

sagoboken ”112 – lätt att slå”, som distribuerats till Sveriges
samtliga förskolor.

Idag uppskattar man att upp mot 100 000 döva, tal- eller hörselskadade har behov av SMS-tjänsten. Hittills har dock en-

tu

dast ett par tusen registrerat sig som användare av tjänsten.

SOS Alarm har under 2009 fortsatt att satsa på information

Händelseinformationsnummer

om 112 riktad till invandrare om hur räddningssverige och

Upp till 90 procent av samtalen till 112 i samband med t ex

112 fungerar. Samverkan har också etablerats med svenskun-

kraftiga oväder gäller icke-akuta frågor. Ett faktum som har

dervisningen (sfi) för dem som nyligen kommit till Sverige.

aktualiserat frågan om ett särskilt händelseinformationsSOS Alarm har även information om det europeiska nöd-

nummer för allmänheten vid sidan av nödnumret 112.

numret 112 på ett 20-tal språk på sin hemsida. Här förSyftet är att vid större händelser komplettera 112 med hänvis-

medlas grundinformation om hur främst ambulanssjukvård,

ning till detta nummer och att snabbt organisera mottagning

räddningstjänst och polis arbetar i Sverige och vilken roll

och förmedling av information om händelsen. Dessutom ska

SOS Alarm har i detta.

de som ringer få råd om vad de kan göra för egen del.
tu
SOS Alarm förbereder att tillsammans med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB, under 2010 kunna ta

Många äldre har dåliga kunskaper om hur nödnumret ska

fram en sådan samhällstjänst.

användas i en nödsituation. Många vill inte besvära i onödan. Men vid t ex hjärtinfarkt eller stroke kan snabb hjälp
vara avgörande för liv eller död, särskilt i glesbygd.

Information om 112
SOS Alarm har sedan tidigare ett utökat ansvar för informa-

Detta är en angelägen del i ”Bättre tänka efter före” som är

tionen till allmänheten om 112. Prioriterade målgrupper är

ett omfattande studieprojekt som Sveriges pensionärsorga-

barn och ungdomar, invandrare och de äldsta åldersgrup-

nisationer tillsammans dragit igång för att öka säkerheten i

perna.

hemmen för äldre, framförallt för att minska onödiga fallskador. På sikt räknar man med att samtliga medlemmar, över

SOS Alarm betonar i sitt informationsarbete vikten av sam-

600 000, ska ha deltagit i studiecirklarna.

arbete kring informationen om nödnumret 112 – framförallt
med samhällets olika räddningsorganisationer, skolor, idella

SOS Alarm deltar också med information kring betydelsen

organisationer, pensionärsorganisationer och enskilda.

av att de äldre ringer 112 istället för sina barn om de akut
drabbas av sjukdom. För detta ändamål har därför SOS
Alarm under 2009 tagit fram en speciell folder – Nödnumret
112 – till studiecirklarna.
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Räddningstjänst
SOS Alarms samarbete med räddningstjänsten bygger på en

Under 2009 driftsattes Räddningsindex på samtliga SOS-

effektiv utalarmering och samordning av samhällets hjälpre-

centraler. Räddningsindex, som även den bidrar till snabbare

surser men också på ett aktivt stöd till räddningsledaren.

utryckning, är ett datoriserat intervjustöd som ska användas
vid 112-samtal som rör räddningsärenden. Räddningsindex

SOS Alarm tar emot nödsamtal, intervjuar och identifierar

hjälper SOS-operatören att samla information från den som

händelsen och utgör sedan en samordnande länk så att rätt

ringer och att larma ut rätt hjälpstyrkor.

hjälpstyrka snabbt kan dirigeras till olycksplatsen.
Indexet är framtaget i samverkan med räddningstjänsten och
Idag har SOS Alarm avtal med nästan samtliga kommunala

utvecklas nu också fortlöpande efter behov och önskemål

räddningstjänster. Genom avtal med SOS Alarm minskar de

från räddningstjänsten.

sina kostnader för utalarmering. Idag larmar SOS Alarm ut
tu

räddningstjänst till ca 98 procent av Sveriges befolkning. De
flesta SOS-centraler är numera samlokaliserade med rädd-

SOS Alarms samarbete med räddningstjänsten har under

ningstjänsten.

2009 fortsatt som tidigare, i princip länsvis, inom ramen för
Under 2009 invigdes en larmcentral med SOS-operatörer i

gemensamma utvecklings- och kvalitetsgrupper. I detta ar-

Helsingborg enligt ett helt nytt koncept. Det går ut på att en

bete ligger fokus på bl a larm och ledning, gemensam kva-

SOS-operatör på SOS-centralen i Malmö sköter intervjun

litets- och kompetensutveckling, teknikutveckling, informa-

med den inringande i ett räddningsärende medan en SOS-

tionsutbyte och användning av Rakel.

operatör i Helsingborg har medlyssning och larmar ut räddSamarbetet mellan SOS Alarm och räddningstjänsten som

ningstjänsten.

fördes inom ramen för kvalitetsutvecklingsprogrammet åren
Helsingborg tog tidigare själv hand om sin utlarmning.

2006-2008 och där 140 personer i 16 kvalitetsgrupper varit

SOS Alarm tar över ansvaret för teknik, personal och drift

verksamma redovisades i en riksomfattande räddningstjänst-

av räddningstjänstens larmcentral vid kommunens brand

dialog under vårvintern 2009.

station i Bårslöv.
Utlarmningstiderna för räddningstjänsten har bl a minskat
tu

med 30-50 procent sedan utvecklingsarbetet i kvalitetsgrupperna påbörjades 2006. Det framgångsrika samarbetet med

Intäkterna för tjänsteområdet låg 2009 på 104,7 miljoner

att utveckla larmprocessen mynnade därför ut i ett nytt kva-

kronor.

litetsutvecklingsprogram, nu för åren 2009-2011.

Långsiktig partner med räddningstjänsten

En angelägen fråga är bl a att finna jämförbara kvalitetskriterier över hela landet som kan fastställa vad som är bästa

En ständig utvärdering av larmprocessen leder successivt till

möjliga utalarmering vid olika typer av räddningstjänstupp-

framtagandet av nya metoder och ny teknik för att förkorta

drag. Det är viktigt att det finns en balans mellan snabbhet

larm- och utryckningstider. De senaste åren har samarbetet

och kvalitet d v s att det är typen av ärende som ska styra vad

mellan SOS Alarm och räddningstjänsten resulterat i en rad

som är rätt handläggningstid.

nya rutiner som t ex förlarm, digital utlarmningsteknik och
räddningsindex.

Förutom så kort handläggningstid som möjligt, ökar kraven
alltmer på en korrekt handläggning av t ex rätt händelsetyp,

Under 2009 har SOS Alarm arbetat för en allmän övergång

rätt omfattning, rätt insatsområde, rätt zon, rätt koordinat,

till förlarm och digital utlarmningsteknik för att på enklast

rätt typ av larm/larmplan samt rätt resurser. Vart och ett av

och billigast vis sänka larmtiderna. Erfarenheter hittills visar

dessa moment tar tid att säkerställa.

att handläggningstiderna minskar med i medeltal 40 sekunder.

En stor fördel för SOS Alarms kunder är att företagets digitala tekniksystem Zenit ger statistik automatiskt som är
mycket enklare och mer heltäckande än tidigare.
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Snabbare utlarmning med Zenit

Så sker t ex med alla delmoment i räddningsprocessen. Det
gör det möjligt att ta fram en mängd olika statistikuppgifter.

Med tekniksystemet Zenit sitter alla SOS-centraler i ett nät-

Det handlar bl a om detaljerad statistik över handläggnings-

verk, vilket underlättar samarbetet. När den egna centralen

tider och ärendetyper, som kan ge en avsevärt bättre bild av

intervjuar kan angränsande län påbörja utlarmning av re-

både vissa delar av och hela larmprocessen.

surser. Med Zenit har SOS Alarm byggt ett system för bättre
resurshantering och för ett enklare samarbete. Tekniken gör

tu

det möjligt att nå en gränslös räddningstjänst genom att alla
tillgängliga resurser och kompetenser finns samlade i en da-

Under 2009 kom en ny webbtjänst, Samverkanswebben, för

tabas.

informationsutbyte mellan i första hand blåljusmyndigheter,
SOS Alarm, Vägverket m fl. Via webben kan man få en aktu-

SOS Alarm bygger även in det nya digitala radiosystemet

ell lägesbeskrivning med kartbild över t ex trafiksituationen

Rakel i Zenit. Även Rakel står för ett gränslöst system efter-

i en stad. Dessutom går det att hämta information om brän-

som en enhet kan tala över alla geografiska gränser och med

der, trafikolyckor, elavbrott, polisinsatser m m. Webben ger

samtliga organisationer.

möjligheter till snabb kommunikation mellan aktörer och
ledningscentraler.
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tjänsten gemensamt, kan testa och utbilda i Rakel.
I 112-avtalet med staten har SOS Alarm fått en samordnande roll vid övergången till Rakel och även särskilda medel för
att genomföra detta arbete.
Under 2010 och 2011 kommer ett stort antal kommuner och

Intervjupersonerna har på en skala från 1-10 angivit hur nöjd

landsting att ansluta sig till Rakel.

man är med SOS Alarm. 1 innebär Mycket missnöjd medan
10 svarar mot Mycket nöjd. För 2009 har medelvärdet gått
upp till 7,3 från 6,8 år 2008 och 6,9 år 2005. Av de totalt

Framtida tjänster för räddningstjänsten

125 intervjuade personerna ligger 79 procent i gruppen 7-10

Möjligheterna är goda för SOS Alarm att utveckla tilläggs-

d v s är nöjda eller mycket nöjda. Endast 5 personer åter-

tjänster inom tjänsteområdet, t ex utalarmeringsrutiner och

fanns i gruppen 1-2 vilket ska jämföras med 13 år 2005. På

kartpositionering. Det är tjänster som kan utvecklas i samar-

samma sätt har betyget för hur SOS Alarm informerar gått

bete med räddningstjänsten.

upp från i snitt 6,8 år 2008 till 7,3 under 2009.

SOS Alarms teknik Zenit innebär stora fördelar för kommu-

Tendensen är tydligt positiv också när det gäller kvalitén i

nerna. Den kommer att bidra till att effektivisera räddnings-

SOS Alarms verksamhet. Generellt går siffran från 6,3 år

tjänsternas arbete genom att t ex underlätta samverkan över

2008 till 7,0. Även när det gäller positionsangivelser, bedöm-

kommungränserna och kring bakre stab och ledning.

ning av larmets omfattning, information under utryckning,
förlarm och extern medlyssning är resultaten i något fall

Räddningstjänsten om SOS Alarm

oförändrat men i övriga fall klart bättre.

Nästan fyra av fem är nöjda eller mycket nöjda med SOS
Alarm. Det visar en attitydundersökning som genomförts

Undersökningen innehåller också öppna frågor. En är vad

av Synovate med landets brandchefer, räddningschefer och

intervjupersonerna tycker att SOS Alarm är mindre bra på.

räddningsdirektörer.

Handläggningstiderna nämner 11 % av de intervjuade medan motsvarande siffra var 26 % i undersökningen från 2008.

Fyra av fem brandchefer (79 %) är nöjda eller mycket nöjda

Utalarmeringen/att larma ut rätt var det 6 % som nämnde

med SOS Alarm. Det visar attitydundersökningar som gjorts

medan det 2008 nämndes av 22 %.

åren 2005, 2008 och 2009 av Synovate med landets brandchefer, räddningschefer och räddningsdirektörer. Den senaste undersökningen från november 2009 har riktat sig till
totalt 156 personer. Därav har 125 intervjuats vilket innebär
en svarsfrekvens på 80 %.
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Vård
SOS Alarm larmar ut och dirigerar landets ambulanser och

Alltfler landsting efterfrågar sjuksköterskekompetens för pri-

ska utgöra en integrerad del av landstingens ambulanssjuk-

oritering. SOS Alarm arbetar kontinuerligt med att rekrytera

vård. Dessutom ska SOS Alarm genom prioritering och sam-

och utveckla sin kompetens inom ambulansområdet. Nu spe-

ordning medverka till att ambulanserna blir effektivt utnytt-

cialutbildas t ex SOS-operatörer till att bli Certifierade am-

jade.

bulansdirigenter som ett led i detta arbete. Med certifierade
dirigenter får man enhetlighet och en bättre logistikfunktion,

Härigenom kan SOS Alarm åstadkomma stora kostnadsbe-

som i sin tur kan bidra till högre medicinsk säkerhet inom

sparingar åt landstingen genom att möjliggöra bättre ambu-

ambulanssjukvården.

lanslogistik och att vara en strategisk resurs i sjukvårdens
omvandling.

Första länken i vårdkedjan
tu

Färre akutsjukhus ökar antalet transporter av kritiskt sjuka
människor över allt längre sträckor. Även specialiseringen av

Uppdragen för landstingen är omfattande. Under 2009 sva-

länssjukvården påverkar att antalet transporter mellan olika

rade företaget för samtliga ambulansärenden, ca 900 000 per

sjukvårdsenheter ökar. Transporter av patienter som vårdas

år. SOS Alarm ansvarar även för sk utomlänssamordning

i hemmen men som behandlas på sjukhusen har också ökat

så att ambulanstransporter över längre sträckor om möjligt

markant.

samordnas. Det finns idag ca 900 ambulanser i hela landet.
Under 2009 har även räddningstjänsten larmats ut på 13 000

SOS Alarm strävar efter att optimalt utnyttja tillgängliga

s k IVPA-larm (I Väntan På Ambulans).

sjuk- och ambulansresurser. Här finns en viktig del i SOS
Alarms ökade roll som första länken i vårdkedjan. Utveck-

Utvecklingen har gått mot en mer avancerad ambulanssjuk-

lingen av företagets medicinska linje har varit en grundför-

vård. Fokus förflyttas successivt från transport till sjukvård

utsättning för detta.

på olycksplatsen eller under transport.
SOS-operatörer arbetar idag med akutmedicinsk larmmotSOS Alarms nya uppdrag när det gäller ambulansalarmering

tagning, efter ett medicinskt index som beslutsstöd. Högre

knyter helt och hållet an till ambulanssjukvårdens nya roll

medicinsk kompetens för medlyssning, rådgivning och prio-

som en strategisk resurs för sjukvården. Det är att hämta

riteringar finns nu på de SOS-centraler där detta har varit ett

rätt patient vid rätt tidpunkt och med rätt resurser och rätt

önskemål från landstingens sida.

kompetens samt lämna denne till rätt vårdinstans och rätt
vårdenhet.

Vårdprocessen ställer även krav på en bättre dokumentation
och kvalitetssäkring. SOS Alarms nya 112-index innebär till

SOS Alarm har de senaste åren arbetat intensivt med att

exempel ett mer strukturerat sätt att sortera var 112-samta-

utveckla rollen som vårdföretag. Ambulanssjukvårdens all-

let hör hemma. Det innehåller medicinska startfrågor så att

mänt ökade betydelse inom vården ställer allt större krav

SOS-operatören snabbt kan få reda på om det är fara för liv.

inom alla led i vårdkedjan.

De strukturerade frågorna de första 45 sekunderna gör också
att ärendet blir dokumenterat för uppföljning.

Högre medicinsk kompetens

För räddningsprocessen är det oftast viktigt att larma tidigt,

Inom vårdområdet påverkas SOS Alarm mest av ökade krav

medan det i vårdprocessen måste säkerställas att vissa frågor

på kompetens. Det är positivt att vårdgivarna vill utvidga

ställs och dokumenteras, vilket får ta lite tid. Strukturen i

tjänstens innehåll och omfattning. Det innebär fortsatt sats-

112-indexet leder sedan snabbare fram till en rekommenda-

ning på SOS-operatörernas fortlöpande sjukvårdsutbildning,

tion om åtgärd. Speciellt i den medicinska delen är detta ett

men också på en kompetensväxling.

absolut krav. Enligt Patientdatalagen måste alla beslut om
åtgärder dokumenteras.
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SOS Alarm har även en central chefläkarfunktion med upp100 000 gift att bl a leda enheten för medicinsk riskanalys, EMR, som

100 000

beslutar om eventuella anmälningar enligt Lex Maria. Till
50 000

varje SOS-centrals lokala ledning finns dessutom en medi50 000

cinskt ledningsansvarig läkare (MLA) knuten samt en vårdutvecklare (sjuksköterska).
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Strategisk roll i nya ambulansavtal
SOS Alarms roll i den prehospitala vården utvecklas inom

2005

2006

2007

2008

2009

Intäkter 2005 - 2009.

företaget genom att verksamheten utifrån vårdgivarens krav
och önskemål kopplas till övriga led i vårdkedjan, t ex genom styrning
av patientströmmar
Räddningstjänst
(KSEK) till olika sjukhus och

Säkerhetstjänster (KSEK)

Strategisk vårdfunktion och nya tjänster
för ambulanssjukvården

vårdinrättningar. Samtidigt ska sjukvårdskompetensen hos

120 000 SOS-operatörerna förbättras och det blir allt vanligare att
100 000

200 000

operatörerna som prioriterar vård/ambulansärenden ska

För att långsiktigt möta behovet av samarbete med lands150
000kring kvalitets- och kompetensfrågor inom ambulanstingen

vara sjuksköterskor.

80 000

området inrättade SOS Alarm 2009 en ny tjänst som vård-

Denna inriktning är tydlig i de stora och långsiktiga uppdrag

chef vid SOS-centralen i Växjö.
100 000

60 000 som SOS Alarm under senare år tecknat med norrlands40 000

landstingen, dvs Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och

För att möta kundernas behov framöver är utvecklingen av
50särskild
000
en
vårdfunktion på SOS Alarm i Växjö strategisk.

Västernorrlands län samt med regionerna Skåne och Västra

20 000 Götaland.

SOS Alarm har under det senaste året satsat mycket på nya
0
tilläggstjänster
Det gäller
system för
2005för landstingen.
2006
2007
2008 t ex2009
beställning av sjuktransporter via internet med automatisk

0 Det finns önskemål från många landsting vid upphandling2005
2006
2007
2008
2009
arna att SOS Alarm även ska ta ansvar för fordonens kom-

munikationsteknik. I avtalet med Stockholms läns landsting

ruttplanering, ambulanslogistik och digital karta samt be-

som slöts 2007 ska t ex SOS Alarm se till att samtliga am-

slutsstöd för närmaste ambulans inklusive körtider:

bulanser och sjuktransportfordon förses med utrustning för
kommunikation och GPS-positionering.

• Webbeställning avJourteletjänster
liggande sjuktransport
(KSEK) kan ske via internet. Efter inloggning i SOS Alarms portal väljer man
70
000 typ av transport man vill få utförd, när och mellan
vilken

I avtalet med region Västra Götaland, som gäller från 20092014, flyttades positionerna fram ytterligare. Här vill kun-

vilka
60
000 adresser. Om funktionen är ansluten till landstingets
interna adressdatabas kommer vårdavdelningens adress
50 000
upp automatiskt.

den att SOS Alarm ska ha ansvar för kommunikationsutrustningen i ambulanserna inklusive utrustning för det nya
radiokommunikationssystemet Rakel.

40 000
• Nya digitala kartlösningar utvecklas. SOS-operatörerna
30 000
har bl a möjlighet att genom s k täckningskarta se hur lång
20
tid000
en resurs behöver för att nå ett visst område. Den visar

I samband med det nya ambulansavtalet med SOS Alarm har
regionen Västra Götaland bildat en ny enhet – AmbuAlarm.
Den ska genom ökad samordning med SOS Alarm leda till

på det sättet också enkelt det aktuella beredskapsläget.
10 000

en effektivare verksamhet och en högre kvalitet både vid
utalarmering och mottagande. Det nya upplägget ger också

• En 0annan nyhet är belastnings- och realtidsbarometrar
2005
2006
2007
2008
2009
som kan nås via ett webbgränssnitt. En sådan barometer

sjukvårdshuvudmannen större möjligheter att vara mer aktiv
än tidigare i prioriterings- och dirigeringsprocessen för am-

visar beläggningen per ambulans och ambulansområde i

bulanssjukvården.

realtid eller i form av statistik över en vald tidsperiod.
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En fortlöpande dialog med landstingen

Vårdsektorn har behov av mer sofistikerade och ibland även
skräddarsydda statistikrapporter över sin verksamhet som

En viktig aspekt i den fortlöpande dialogen med landstingen

nu Zenit kan ta fram, som t ex antal ambulansärenden, geo-

har varit hur SOS Alarms nya uppdrag som strategisk part-

grafisk ärendefrekvens, utnyttjandegraden per ambulans, ut-

ner till vården kan utvecklas. Som ett led i detta arbete ge-

ryckningstider och väntetider.

nomförde SOS Alarm under 2009 ett 50-tal djupintervjuer
med landstingsråd och verksamhetschefer inom ambulanssjukvården i landsting och regioner samt med andra vårdgi-

Metodutveckling för livräddande insatser

vare över hela landet.

Idag bedriver SOS Alarm ett intensivt utvecklingsarbete
både vad gäller kompetens, logistik och teknik inom tjäns-

Syftet var att få veta vilka planer i landstingen som kan ha

teområdet ambulansprioritering och dirigering. Effektivare

betydelse för SOS Alarms framtida tjänster samt att få syn-

ambulanser och kortare väntetider för patienterna vinner

punkter på hur företaget kan möta framtida behov och för-

man med ett modernt optimeringsprogram som beslutstöd.

väntningar.

Det har OPAL-projektet visat.

Länsövergripande ambulansdirigering

Optimerad ambulanslogistik, OPAL, är ett projekt som SOS
Alarm genomför i samarbete med Linköpings Universitet.

Landstingen i Norra sjukvårdsregionen prövar att samordna

OPAL väntas ge kortare väntetid på samtliga prio-nivåer.

sina ambulanstransporter. SOS-centralerna i respektive län

Under våren 2009 testkörde SOS Alarm systemet i skarpt

får här mandat att gränslöst dirigera akuta uppdrag. Det

läge i Dalarna. Testet blev framgångsrikt så systemet kom-

finns stora besparingar att göra med en samordning över

mer nu att successivt introduceras i hela landet. Under hös-

länsgränserna eftersom det är de långa transporterna som

ten 2009 infördes systemet för ambulanssjukvården i Västra

kostar mest pengar, i synnerhet om fordonen annars skulle

Götaland.

åka tomma långa sträckor.

tu
Detta regionala synsätt har sedan 2002 tillämpats inom
SOS-centralerna i Falun, Uppsala, Gävle och Västerås. Även

ÅSA, Återkoppling mellan ambulanspersonal och SOS-

under 2009 arbetade SOS Alarm med länsövergripande di-

operatörer, är ett samarbetssprojekt med Södersjukhuset i

rigering av ambulanser med de fyra landstingen i Dalarnas,

Stockholm. Forskarna ser att ett återkopplingssystem mellan

Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län. Fokus är på att

SOS Alarm och ambulansen kan bli ett nationellt verktyg för

patienten ska få den snabbaste transporten, inte var läns-

kvalitetssäkring och utveckling samt optimering.

gränserna går.
Under 2009 har man i försöksverksamheten utökat antalet
ambulanser som i Stockholms läns landsting nu ger åter-

SOS Alarms tekniska plattform Zenit

koppling mellan ambulans och SOS-centralen i Stockholm.

Zenit, SOS Alarms tekniska plattform, innebär bättre samverkan mellan SOS-centralerna vid ambulansdirigering.

tu

Bland annat ger det centralerna ett förbättrat kartstöd som
ger överblick över länsgränserna och möjlighet till samord-

Under 2009 tog SOS Alarm beslut om att etablera ett tek-

ning. Stor möda har lagts ner på att utveckla en ny digital

niskt utvecklingscenter för ambulansalarmering och pre-

karta med GPS-positionering, som underlättar dirigeringen

hospital vård vid Lindholmen Science Park i Göteborg. Det

av ambulanser.

kommer att starta under 2010 i samverkan med andra intressenter, i första hand Västra Götalandsregionen.
tu
Bakgrunden är att SOS Alarm har fått en ny roll i förhål-

En annan stor fördel med tekniksystemet för SOS Alarms

lande till vården. Allt större vikt läggs vid att kombinera den

kunder är statistiken som automatiskt och mycket enklare

operativa verksamheten med en roll som strategisk partner

och mer heltäckande än tidigare produceras av Zenit.

med landstingen.
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Många av de senare årens landstingsavtal har sådana ut-

RUMBA (Response to Urgent mobile Message for Bystander

vecklingsklausuler. I vissa fall omfattar detta också ett hel-

Activation) angående sms-larm vid hjärtstopp med frivilligt

hetsansvar för de tekniska lösningarna inom kommunika-

föranmälda.

tionsområdet. Ambulanstjänstens integrering i sjukhusens
akutsjukvård ställer också helt nya krav.

SOS Alarm möter med andra ord ett växande intresse inom
den medicinska forskningen i takt med att den prehospitala

tu

vårdens betydelse ökar. Att tidigt identifiera bästa vårdinsatsen för patienten påverkar den fortsatta behandlingen.

Till detta kommer företagets engagemang i medicinskt intu

riktade forskningsprojekt med koppling till prehospital vård,
som t ex SALSA (Saving lives in Stockholm Area) för ökad
användning av defibrillatorer för att höja överlevnaden för

Under 2009 låg intäkterna för SOS Alarms verksamhet rö-

personer med akuta hjärtproblem; den nyligen avslutade

rande ambulanssjukvård på 185,8 miljoner kronor. För 2009

TANGO-studien (Telefon-HLR) i samarbete med Karolinska

redovisas även intäkter – 21 miljoner kronor – för SOS

Institutet och Södersjukhuset, HASTA (Hyper Akut Stroke

Alarms trygghetsjourstjänster under tjänsteområdet Vård

Alarm) för att förbättra vårdkedjan för strokedrabbade och

vars intäkter då totalt uppgår till 206,8 miljoner kronor.
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Trygghet
SOS Alarms tjänst Trygghetsjour avlastar personal inom

Under senare år har kunderna i ökad utsträckning lyft fram

vård och omsorg. Tjänsten möjliggör för många äldre och

kvalitetsaspekter och det finns även en tendens att nedgång-

funktionshindrade människor att bo kvar i sina egna hem.

en i pris stannat av. Kommunerna har även i sina upphand-

Där har de möjlighet att vid behov när som helst på dygnet

lingar blivit tydligare med krav på kompetens och på han-

nå hjälp genom att sända ett larm till SOS Alarm. Tjänsten

terliga administrativa verktyg/rutiner inom omsorgsområdet.

stämmer väl med SOS Alarms mission att arbeta för ett tryg-

Under 2009 har det visat sig att vid de tillfällen där kunderna

gare samhälle.

viktat kvalitet så har SOS Alarm vunnit upphandlingarna.
tu

SOS Alarm har arbetat länge med trygghetslarm och har under året stärkt sin position på marknaden och har nu över

Kundernas syfte med att lägga ut sina trygghetslarm är i all-

34 000 larm. 2009 hanterades närmare 2 miljoner anrop.

mänhet att den egna hemtjänstpersonalen ska få ökad tid att
För att utveckla verksamheten ställs krav på att ständigt

vara hos vårdtagarna. Ett annat skäl kan vara att man vill få

effektivisera produktionen och att höja kompetensen. Nya

lägre kostnad.

tekniska förutsättningar och en allmänt ökad vårdkompetens inom SOS Alarm skapar stora möjligheter till utveckling

Utredningar visar att behoven av vård och omsorg i alla for-

av tjänsteområdet.

mer kommer att öka. För att klara uppgiften krävs t ex att
vård i hemmet blir allt vanligare. Landsting och kommuner

Våren 2009 beslöt SOS Alarms styrelse att företaget behöv-

närmar sig allt mer varandra för att finna kvalitetsmässiga

de effektivisera och utveckla nuvarande tjänst Trygghetsjour

och effektiva lösningar. Särskilda vårdteam utvecklas för att

men även identifiera nya tjänster inom området trygghets-

t ex säkerställa vårdkedjan kring en patient och att möjlig-

larmstjänster.

göra tidigarelagd hemgång från vårdinrättning. Dels för att
reducera kostnader men också för att minska risken för så
kallad hospitalisering.

I enlighet med styrelsens beslut genomfördes därför en
grundlig analys av tjänsten under 2009. För att möjliggöra
denna satsning är nu SOS Trygghetsjour ett eget affärs-

Utveckling av trygghetslarm

område, Trygghetstjänster, där tjänsten trygghetsjour ingår

Några tendenser är gemensamma och drivande – mobilitet,

med ny ansvarig chef och en till affärsområdet tillhörande

säkerhet, kvalitet och effektivitet. Personen ska kunna vara

processutvecklingschef.

rörlig, ha valfrihet och uppleva trygghet. Verksamheter ska
fungera lönsamt och hålla hög kvalitet, vilket ökar vikten av

Kvalitet kontra låga kostnader

rapporter och nyckeltal.

Ett strategiskt processutvecklingsarbete påbörjades under
året. Två aktiviteter har genomförts till stöd för denna ana-

Både i Sverige och i Europa har under 2000-talet ett antal

lys. En del var att genomföra ett pilotprojekt enligt model-

utvecklingsprojekt genomförts som ringar in behoven på en

len Business Process Management, BPM. Resultatet visar att

framtida marknad. Exempelvis kan nämnas att EU-kommis-

det inom tjänsteområdet finns en potential för effektivise-

sionen satsar 600 miljoner euro för utveckling av nya digitala

ring och ökad lönsamhet inom räckhåll. Inte minst skapar

lösningar för äldre i Europa. Ett annat är Hjälpmedelsinsti-

den nya tekniken inom SOS Alarm förutsättningar för att

tutets utvecklingsprogram, Teknik för äldre – för att finna

utveckla arbetssättet.

lösningar för kvarboende i den invanda bostaden.

Den andra aktiviteten var en marknadsundersökning med

SOS Alarms årsintäkter för trygghetsjourstjänster låg 2009

avsikt att studera hur målgruppen, som i huvudsak utgörs av

på ca 21 miljoner kronor.

Sveriges kommuner, uppfattar SOS Alarm och Trygghetsjour
idag och hur framtida behov och preferenser ser ut. Resultatet av undersökningen ingår i analysen.
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Säkerhet
SOS Alarms säkerhetstjänster delas idag in i egendomslarm,

I takt med utbyggnaden av fibernät och den ökande använd-

personlarm och hemlarm. Inom området egendomslarm

ningen av bredband och internetbaserade tjänster växer nu

finns bl a inbrottslarm, brandlarm, driftlarm och hisslarm.

intresset för att använda IP-tekniken till att även ansluta

Inom området personskydd finns bl a nödlarm, överfallslarm

brand-, drift- och inbrottslarm.

och hotlarm. Skillnaden är vilken risk, ofta överfall eller
olyckshändelse, som ska täckas. Inom hemlarm utför SOS

IP-baserad larmöverföring för med sig låga nät- och trafik-

Alarm tjänster som utvecklats inom larmområdet efter ett

kostnader jämfört med dagens anslutningar över det normala

specifikt behov, t ex mottagning av privata larm.

telenätet eller via Multicom. Trenden idag pekar mot att alltfler myndigheter och företag kommer att gå över till IP-telefoni och därmed också till larm över internet. Genom att gå

Stark utveckling i säkerhetstjänster

över till IP-baserad larmöverföring kan man även göra stora

Säkerhetstjänsterna inom SOS Alarm omsatte 2009 195,7

kostnadsbesparingar för övervakning och överföring av larm.

miljoner kronor. Under 2009 har säkerhetstjänsterna haft en
stark utveckling inom SOS Alarm.

Moderna larm för personskydd

tu

Privatlarmen fortsätter att öka även under 2009. Sedan tidigare samarbetar SOS Alarm med bl a Trygga Hem avseende
mottagning av larm för privatkunder i Sverige.

Ny larmteknik i kombination med avancerade datasystem
kommer i framtiden ge fler kvalificerade larmtjänster, som
även kommer att sänka kundernas driftkostnader.

Samarbetet ligger i linje med den strategi som SOS Alarm
tidigare lagt fast, bl a genom ett avtal med säkerhetsföretaget

Behovet av avancerade säkerhetssystem kommer att öka,

Sector Alarm, som är specialiserat på främst villalarm, in-

som t ex mobila larm och trådlösa larm. Behovet av egen-

brott och brand. Genom samarbetet med Sector Alarm har

doms- och personlarmstjänster är fortsatt stort. Egendoms-

SOS Alarm idag över 55 000 kunder inom området, vilket

larmen beräknas öka med 7-10 procent per år. Privatlarm för

gör företaget till landets näst största aktör.

hem- och villamarknaden växer mest, med ca 15-20 procent
tu

årligen. Automatlarmen generellt beräknas också öka med
cirka 5-10 procent per år.

Ungefär 200 000 personer beräknas idag vara utsatta för risk
Marknaden växer kontinuerligt. Många satsar idag på trygg-

för våld eller hot i samband med sin yrkesutövning, som t ex

het i form av larm i vad de upplever som ett allt hårdare sam-

vård- och omsorgspersonal. Mobila nöd- och överfallslarm

hällsklimat. Konkurrensen kommer också att öka, främst

förväntas därför fortsätta öka.

inom den offentliga sektorn där SOS Alarm dock sedan tidigare har en stark ställning.

SOS Alarms personlarm har utvecklats positivt eftersom larmet är enkelt att hantera för kunden. Målgrupp är ensamarbetare men också t ex jourgrupper inom hemtjänst och

Larm med ny teknik

socialtjänst.

Behovet av hjälp- och larmförmedlingstjänster kommer att
öka i framtiden. Enklare automatlarm kommer att ersättas i

Den senaste i raden av SOS Alarms satsningar på person-

högre grad av intelligenta lösningar.

larm är Mobil larmvakt, en tilläggstjänst för personlarm från
en vanlig mobiltelefon. Tjänsten ger möjlighet till både över-

Med IP-baserad larmöverföring kan automatlarmen förbätt-

vakning och positionering inomhus genom så kallad förut-

ras ytterligare, som t ex med SOS Alarms nya IP-larm – larm

bestämd position.

via internet – där brandlarm, inbrottslarm och driftlarm blir

tu

snabbare och säkrare eftersom larmöverföringen kan övervakas och känna av eventuella avbrott.

Skyddslarm är en annan personlarmstjänst som utvecklats
inom SOS Alarm till stöd för hotade personer, framförallt
hotade kvinnor. Tjänsten har ökat starkt med polisen som
beställare.
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En stor del av inbrotts- och brandlarmen är falska, ofta på

40 000 grund av felaktigt handhavande. Falsklarmen är ett problem
– både ur kostnads- och säkerhetsmässig synvinkel. SOS
20 000 Alarm som är en stor aktör på den svenska säkerhetsmark0

50 000

naden har under ett antal år arbetat med metoder för att
verifiera inbrotts- och brandlarm.
2005
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Användningen av verifierade larm kan reducera larm- och

2006
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Intäkter 2005 - 2009.

utryckningsfrekvensen avsevärt. Vissa beräkningar visar en
minskning på 60 procent vid införandet av verifierade larm
tillsammans med åtgärder för att förenkla handhavandet.

Jourteletjänster (KSEK)

För att ett larm ska anses vara verifierat krävs att två av var-

Med konceptet SOS Alarm Partner har SOS Alarm skapat
000 samarbetsmodell med larmbranschen. SOS Alarm
en70unik

andra oberoende detektorer utlöser samtidigt eller med kort
tid däremellan.
Verifierad brand är ett nytt koncept från SOS Alarm som ska

Partner ger larminstallatörer och bevakningsbolag ett bra
60 000
stöd i deras arbete. Bland annat med ökad tillgänglighet, nya
50 000
förenklade
arbetssätt, utbildningar samt olika ersättnings-

reducera antalet ”bomåkningar” för räddningstjänsten. Det

system.
40 000

ska även ge räddningstjänsten bättre information om brandförloppet när det verkligen brinner och möjligheter att utföra

30 000 partners har ökat kraftigt sedan starten och är idag
Antalet

snabbare och effektivare släckinsatser.

uppe
i närmare 400. Huvuddelen av ökningen sker bland
20 000
mindre och medelstora installatörer, främst utanför storstä10 000
derna. Där ser många SOS Alarm som sin naturliga partner

Verifierad brand bygger på att man överför ytterligare information från det automatiska brandlarmet till SOS-centralen
som i klartext kan få information t ex om vilken detektor,

när det0 gäller att ansluta larm. Idag är det möjligt för lar2005 att själva
2006 via 2007
2008 larmkoder
2009 eller
minstallatörerna
nätet hämta

med exakt placering, som indikerar brand.

ändra larmplaner via SOS Alarms partner-sajt, som är tillgänglig 24 timmar om dygnet.

De nya IP-larmen ger bl a större möjligheter att skilja på
automatlarmen så att inte räddningstjänst eller väktare

Under 2009 lanserade SOS Alarm en ny partnerwebb för att

behöver åka på larm i onödan. Bildverifiering är en till-

ytterligare stärka relationerna med sina certifierade partners.

äggsfunktion hos egendomslarm. SOS Alarm hanterar

Ambitionen är att den ska spegla vad som händer i bran-

bilder som skickas in via e-post parallellt med vanliga larm-

schen och bli ett levande forum för aktörerna inom larmför-

signaler. Bildverifiering skapar en extra trygghet och kost-

medlingsektorn.

naderna för utryckning minskar. I stort sett alla IP-baserade
kamerasystem stödjer denna funktion av bildverifiering.

SOS Alarm planerar även att skapa ett virtuellt säkerhets-

Funktionen är helt oberoende av leverantörer, det enda som

centrum med bas i Västerås. Till detta ska SOS Alarms sä-

krävs är att kameran kan skicka bilder via e-post i samband

kerhetskunder och partner kunna vända sig dygnet runt för

med larm.

att få hjälp med alla slags frågor – från att ändra namnet på
en kontaktperson till att ansluta ett nytt larm. Företaget vill
därigenom erbjuda kunderna all slags service oavsett tid på

SOS Alarm – en stor aktör
på larmmarknaden

dygnet.
tu

SOS Alarm är marknadsledande i Sverige inom brandlarm.
Företaget har en tredjedel av alla inbrottslarm och är den

Med SOS Alarms traditionella säkerhetstjänster utgör före-

klart ledande aktören när det gäller personlarm. För att möta

taget idag ett starkt alternativ även för kunder som tidigare

denna efterfrågan fortsätter SOS Alarm bland annat att satsa

haft en egen larmcentral. De kan i framtiden lägga hela han-

på partnerskap.

teringen på SOS Alarm, vilket resulterar i ökad säkerhet och
sänkta totalkostnader.
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Jourtele
SOS Alarms breda kunskap om samhällets struktur, höga

SOS Alarms SOS-centraler har idag hög kvalitetet på sina

tillgänglighet och väl utvecklade teknik gör att företaget kan

jourteletjänster genom tydliga produktionsrutiner och god

erbjuda avancerade jourtjänster. Inom SOS Alarms tjäns-

kunskap om anslutna kundföretag. Omsättningen för 2009

teområde Jourtele finns krisjour samt fastighetsjour, eljour,

var ca 63 miljoner kronor.

entreprenörsjour, försäkringsbolagsjour, samhällsjour och
jourtjänst Mini.

Fler kvalificerade jourteletjänster
Tekniken för jourteletjänster förbättras kontinuerligt. I kom-

Företaget har stor erfarenhet av att dygnet runt hantera kva-

bination med internetbaserade lösningar kan alltmer kund-

lificerade jourtjänster för bl a kommuner, bostadsbolag och

orienterade tjänster utvecklas.

företag. Det är tjänster som präglas av hög leveranssäkerhet
samt god kvalitet.

SOS Alarm möjligheter är stora främst när det gäller tjänster
som har en koppling till företagets kärnverksamhet och som

Efterfrågan av jourteletjänster fortsätter ständigt att öka.

kräver kvalificerad kompetens. Framförallt är möjligheterna

Marknadens behov av dygnet-runt-tillgänglighet växer, vil-

stora inom den offentliga sektorn.

ket innebär snabb tillväxt men också hård konkurrens inom
en sektor som beräknas växa med 5-10 procent per år.
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SOS Alarm affärsidé är att leverera kvalificerade jourtele-

40 000

tjänster. Den ökande konkurrensen inom sektorn gör att
marknaden till vissa delar inte passar SOS Alarm eftersom

30 000

vissa tjänster är för ”enkla”.
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Framöver kommer automatiserade telefontjänster och webbsidor få ökad betydelse i förhållande till direkt mänsklig kon-
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takt. Ofta finns ändå behov av att komplettera med personlig
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service. Här kan SOS Alarm erbjuda tjänster eftersom föreIntäkter 2005 - 2009.

taget har bemanning dygnet runt.

Stödfunktioner för krishantering
Krisjour går ut på att SOS Alarm fungerar som en stödfunk-

En bättre omvärldsbevakning för samhällsaktörer ger även

tion för företag och myndigheter i arbetet med att hantera

SOS Alarms tjänst Händelseinformation. Olika samhällsak-

kriser och större händelser. SOS Alarm tar ansvar för hela

törer kan via denna information få reda på vad som händer

flödet av åtgärder som behöver vidtas om olyckan är framme.

i deras omvärld och som tangerar deras verksamhetsområ-

Genom SOS Alarm skapas en beredskap om det oönskade

den.

skulle inträffa. Antalet avtal om Krisjour har fortsatt att öka
under 2009 inom offentlig sektor och näringsliv.

Tjänsten, som i första hand riktar sig till kommuner, myndigheter och samhällsanknutna organisationer, innebär en möj-

Under 2009 utökades SOS Alarms Krisjour med fyra nya

lighet att abonnera på kortfattad information om inträffade

tjänster: Kriskom, Krisdok, Krisinfo och Kriskontakt.

händelser, tidpunkten och platsen för dessa. Undantag är sekretessbelagd information, som t ex medicinska ärenden.

Dessa tjänster är framtagna att fungera och användas i daglig
drift såväl som vid en kris. Dessutom skräddarsys tjänsterna

Tjänsten innebär att fler kan förbättra sin omvärldsbevak-

för att kunna koordinera resurser och kunskap som passar

ning och bli mera effektiva i sin krishantering. Oftast handlar

kunden.

det om lokala händelser som kan leda till olika krislägen för
allmänheten.
tu

• Kriskom underlättar kommunikation, dokumentation m m
genom inspelning av gemensamma möten, vilket möjliggör protokollutskrifter.

Hög kompetens och hög kvalitet liksom hög tillgänglighet
borgar för en fortsatt positiv utveckling för SOS Alarms

• Krisdok skapar förutsättningar för krisorganisationen att

tjänsteområde Jourtele.

dokumentera information i realtid, att bearbeta och utveckla strategier samt att publicera aktuell information.
• Krisinfo är en interaktiv masskommunikationstjänst för
beredskap, inkallning, evakuering och information. Detta
sker via talmeddelanden och SMS.
• Kriskontakt hjälper krisorganisationen att hantera informationshändelser i realtid och att utveckla strategier genom att samla in, bearbeta och delge berörda parter uppdaterad information via operatör, talsvar och webbplats.
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Krisberedskap
Krishanteringssystemet är idag ett begrepp som står för sam-

I 112-avtalet har SOS Alarm fått en tydligare roll inom sam-

hällets samlade beredskap att så långt det är möjligt före-

hällets krisberedskap i hela landet. Genom uppgiften att

bygga svåra kriser och att ha förmåga att hantera dem när de

larma tjänstemän i beredskap, TiB – för statliga myndigheter

ändå inträffar. Samhällets krisberedskap med den svenska

och ge dem initiala lägesbilder. SOS Alarms nya roll inrym-

modellen omfattar alla: centrala myndigheter, regionala- och

mer även ett mycket nära samarbete med Myndigheten för

lokala myndigheter, infrastrukturaktörer, näringsliv, fören-

samhällsskydd och beredskap, MSB.

ingar och enskilda medborgare. Grunden i vårt krishanteringssystem är just att samhället består av oss alla och att

Tjänsteman i beredskap, TiB

alla måste bidra.

För att säkerställa en god krishanteringsförmåga måste de
särskilt utpekade myndigheterna idag ha en s k Tjänsteman

SOS Alarm har en väl utvecklad nätverksbaserad organisa-

i beredskap (TiB). TiB ska vara lätt att kontakta för andra

tion över Sverige med goda kontakter med polis, räddnings-

aktörer, ha beredskap dygnet runt och ha befogenheter att

tjänst, ambulansväsende m fl. Verksamhet dygnet runt och

vidta åtgärder och agera utifrån myndighetens uppdrag.

bred kompetens inom många olika områden hos medarbetarna ger förutsättningar för en ökad roll inom samhällets

SOS Alarm har i 112-avtalet med staten åtagit sig att hålla

krisberedskap.

kontaktvägar till samtliga TiB-myndigheter på central nivå.
I ett kompletterande avtal med MSB tillhandahåller företa-

SOS Alarm agerar på alla samhällsnivåer. Hos SOS Alarm

get också en nationell TiB-växel. Med ett nummer till SOS

finns alarmeringsvägarna mellan allmänheten och samhäl-

Alarm i Stockholm når man TiB-funktionen på alla de cen-

lets samtliga räddningsresurser. SOS Alarm kan i och med

trala myndigheterna. Larm från lokala och regionala myn-

detta samla ihop aktuell information snabbare än de flesta

digheter som kommuner, landsting och länsstyrelser går idag

och med hjälp av Zenit-tekniken arbeta gränslöst över hela

via de lokala SOS-centralerna. Lokala nivån söker alltid TiB

landet. Det ger SOS Alarm goda möjligheter att bidra med

via sin egen SOS-central som också bistår med förfrågning

väsentlig information när krisledande myndigheter bygger

till krisberedskapsfunktion på SOS-centralen i Stockholm

upp en lägesbild.

om en lokal myndighet söker kontakt med en central myndighet.

SOS Alarm kan hjälpa kommuner, landsting och länsstyrelser med tidig upptäckt, krisledningskonferenser, inkallning

I samverkan med MSB kommer SOS Alarm att under 2010

av- eller information till personal, verktyg för lägesbildsupp-

inrätta en särskild ”TiB larmcentral”, dvs en larmcentral för

byggnad, myndighetsgemensamma stödresurser m m. På så

de behöriga TiB myndigheterna. Det kommer att förstärka

sätt bidrar företaget till effektivare krishantering.

beredskapen och den operativa förmågan att upptäcka, verifiera, larma och informera samt underlätta för andra aktörer

tu

att få kontakt med TiB.

Samhällets förmåga har utvecklats under senare år. På cen-

Krisberedskapsfunktionen vid SOS Alarm i Stockholm, är

tral nivå har 46 myndigheter pekats ut som särskilt viktiga

navet i SOS Alarms krisberedskap. Funktionen följer och

i krishanteringssystemet. De har av regeringen ålagts att ha

analyserar i realtid vad som pågår i Sverige och har som bas

både en TiB (Tjänsteman i Beredskap) och en ledningsfunk-

hela SOS Alarms operativa inflöde från 18 centraler. Fysiskt

tion för krisledning. Lagen om skydd mot olyckor och Lagen

är funktionen idag samlokaliserad med SOS Alarms central

om extra ordinära händelser har också lett till att områdes-

i Stockholm vilket innebär att den nyttjar samma höga krav

ansvaret för kommunerna på lokala nivån och för länsstyrel-

på tillgänglighet, säkerhet, spårbarhet och redundans som

serna på den regionala nivån fått nya förutsättningar.

alla SOS-centraler har.

Krisberedskap är idag ett bredare och mera omfattande begrepp än tidigare. Området täcker hela registret av statlig
och kommunal räddningstjänst men också infrastrukturstörningar, kommunikation med medborgarna, sektorsövergripande beslutsfattande o s v.
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SOS Alarm har även andra tjänster inom krisberedskapsom-

SOS Alarm har förutsättningar för att på sikt bli en mycket

rådet:

aktiv medspelare i samhällets krishantering. Den nya myndigheten, MSB, behöver bl a aktuella lägesbilder för att

• Händelseinformation för att snabbt få kännedom om hän-

snabbt kunna fatta relevanta beslut samt för att hantera

delser och situationer som kan föranleda höjd beredskap

masskommunikation. Båda dessa uppgifter kan SOS Alarm

eller andra åtgärder.

hjälpa till med i framtiden.
tu

• Kriskonferenser – för situationer som kräver snabb och
effektiv samverkan mellan olika aktörer.

SOS Alarm medverkar till exempel idag i ett tvåårigt projekt
• Samverkanswebb för lägesbild – en gemensam sajt för in-

om masskommunikation vid kriser – Masscriscom – som

formationsutbyte mellan blåljusmyndigheterna, Vägverket,

beviljats nio miljoner kronor av EU. Projektet ska ta fram

SOS Alarm m fl.

enklare, bättre och mer moderna metoder för att kommunicera med allmänheten i samband med kriser och större
händelser.

Effektiva lösningar för samverkan
SOS Alarms roll innebär att ge stöd till myndigheter och or-

I projektet ingår att utveckla en kommunikationsmodell för

ganisationer som har ansvar inom sitt eget område. Men det

att bl a informera stora delar av allmänheten samtidigt, ta

innebär också att skapa effektivare lösningar för samverkan

emot och omedelbart analysera erhållen information samt

mellan dessa områden. SOS Alarm får sin roll i enlighet med

samordna och integrera olika krisaktörers information i ett

avtal, som tecknas med bl a kommuner, landsting och stat-

gemensamt system.

liga myndigheter på regional och central nivå.
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Bolagsstyrningsrapport
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Bolagsstyrningsrapport
enligt svensk kod för bolagsstyrning
Allmänt

och SKL Företag AB utser vardera fyra ledamöter. Aktieägarna utser efter samråd gemensamt den ledamot som ska

Denna bolagsstyrningsrapport (”Rapporten”) skall fogas till

vara styrelsens ordförande. Även med avseende på de leda-

SOS Alarm Sverige AB:s (”Bolagets”) årsredovisning för

möter som envar av aktieägarna utser sker samråd mellan

räkenskapsåret 2009. Rapporten är inte granskad av Bola-

aktieägarna i syfte att garantera adekvat kompetens i sty-

gets revisorer.

relsen. Statens nominering av ledamöter följer de principer
som beskrivs i statens ägarpolicy från 2009. SKL Företag AB

Bolagets tillämpning av
svensk kod för bolagsstyrning (”koden”)
– övergripande beskrivning

följer principerna för det breda nomineringsförfarande som
tillämpas i Sveriges kommuner och landsting. Revisor väljs i
normalfallet för fyra år i taget. Inför att revisorsval aktualise-

Vid Bolagets tillämpning av Koden har i vissa avseenden

ras tillsätts en grupp inom styrelsen som får i uppdrag att bi-

hänsyn tagits till Bolagets ägarstruktur och storlek vilket när-

träda ägarna med framtagning av ny revisor. Revisorsförslag

mare redovisas under avsnittet om avvikelser från Koden. I

och arvode lämnas av ägarna efter samråd.

de avseenden där Koden syftar till att skapa ökad insyn och
offentlighet kring Bolaget har Bolaget aktivt arbetat med att

Presentation och motivering av nya styrelseledamöter

uppfylla Kodens föreskrifter fullt ut. Bolagets webbplats har

Samtliga aktieägare har som policy att avgående VD inte ska

kompletterats med erforderliga uppgifter och inför årsstäm-

vara ordförande i samma bolag.

man 2010 i Bolaget kommer de upplysningar som Koden
föreskriver ska anges på webbplatsen, också att tillkännages

Styrelsens oberoende

där.

Styrelseledamöterna utses av aktieägarna och kan ha anställning antingen hos aktieägaren eller i företag/organisation

Mot bakgrund av Bolagets storlek, Bolagets ägarstruktur

som är närstående aktieägaren. Bolaget har avtal med staten

och hur ägarna samverkar har valberedning, revisionsut-

och har därtill avtal med kommuner, landsting och företag

skott och ersättningsutskott inte inrättats. Vid tillämpning av

som direkt eller indirekt kan betraktas som närstående till

Koden har även beaktats de principer och de ägarpolicys som

någon av aktieägarna.

tillämpas av Bolagets ägare.

Val av styrelseordförande

Bolagets avvikelser från koden

Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandatperioden

Bolaget tillämpar Koden med följande avvikelser.

väljs ny ordförande på en extra bolagsstämma. Enligt bolags
ordningen ska aktieägarna gemensamt utse den styrelseleda-

Förslag till ordförande vid ordinarie bolagsstämma

mot som ska vara styrelsens ordförande.

Bolaget har p g a den begränsade ägarkretsen, inte någon
valberedning. Ägarna samråder inför stämman och förslaget

Styrelseutskott

till ordförande presenteras i kallelsen.

Utskott förekommer ej. Uppfattningen är att frågor bör behandlas i hela styrelsen för att alla ledamöter ska ges samma

Valberedning

förutsättningar.

Bolaget har p g a den begränsade ägarkretsen, inte någon
valberedning. Aktieägarna nominerar styrelseledamöter ge-

Ersättningsutskott

mensamt och föreslår även arvode efter samråd. Enligt kon-

Ersättningsutskott förekommer ej. Styrelsen fullgör utskottets

sortialavtal mellan ägarna och enligt Bolagets bolagsordning

uppgifter och följer därvid statens riktlinjer för ersättning till

utser ägarna vardera ett visst antal styrelseledamöter. Staten

ledande befattningshavare.
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Aktierelaterade ersättningar

Identifiering av risker och riskhantering

Några aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Omfattningen och bedömningen av koncernens riskhante-

föreligger ej.

ring görs av styrelsen i sin helhet kontinuerligt. Detsamma
gäller synpunkter från bolagens auktoriserade revisorer. SOS

Revisionsutskott

Alarm har inte en särskild internrevision. Styrelsen har utvär-

Revisionsutskott förekommer ej. Styrelsen fullgör revisions-

derat och funnit det tillräckligt att externrevisorerna utökat
sin revision genom att utföra stickprovskontroller avseende

utskottets uppgifter.

exempelvis större projekt och representation.

Granskning av delårsrapporter

Kontrollaktiviteter

Tillämpas ej avseende niomånadersrapporten.

SOS Alarms verksamhet och förvaltning revideras årligen
av företaget utsedda externa revisorer och av Riksrevisionen

Internrevision

utsedd revisor. Därutöver har ägaren SKL Företag AB till-

Årlig utvärdering av behovet av särskild granskningsfunk-

satt två lekmannarevisorer. Inom ekonomiavdelningen finns

tion sker inte p g a Bolagets begränsade storlek.

en intern controllerfunktion för fortlöpande uppföljning av
verksamheten. Den finansiella rapporteringen revideras av

tu

företagets externa revisorer i samband med årsbokslut. Principer för redovisning, rapportering och revisionssynpunkter

Rapport om intern kontroll
och riskhantering avseende den
finansiella rapporteringen

gås igenom vid ordinarie revision av årsbokslut. En begränsad krets av personer har firmateckningsrätt.
Styrning och uppföljning

Kontrollmiljön

Finansiell uppföljning sker månatligen av samtliga lokala en-

Ramverken som omger styrelsen utgörs, förutom av re-

heter, dotterbolag och på koncernnivå. Uppföljning sker mot

levant lagstiftning, också av ägarnas policys och Koden.

budget och mot prognos. Resultatet gås igenom av control-

Den formella beslutsordningen i koncernen utgår från den

lerfunktionen där avvikelser analyseras. Avrapportering sker

ansvarsfördelning mellan styrelse och VD som styrelsen årli-

till VD och företagsledning. Till styrelsen levereras kvartals-

gen fastställer i sin arbetsordning, instruktionen för VD samt

vis finansiella rapporter för koncern, och moderbolag. Rap-

rapportinstruktion. Koncernens ledningssystem beslutas av

portering sker vid styrelsemöten. För styrning på längre sikt

styrelsen och innehåller bl a instruktioner för beslutsfattan-

upprättas flerårsprognoser för verksamheten. För att garan-

de, delegering och attesträtt. VD har möjlighet att delegera

tera säkerheten kring koncernens IT-system har ett lednings-

ett begränsat beslutsfattande till lokala styrelser. Denna de-

system för informationssäkerhet baserat på ISO 17799:2000

legeringsrätt beslutas av styrelsen. Därutöver finns speciella

implementerats, innebärande bl a att systemägaransvar och

regler och rutiner upprättade för centralernas lokala led-

förvaltningsansvar definierats. Detta innebär att för varje

ningar dokumenterade. För samtliga processer finns skrift-

kritiskt IT-system, exempelvis affärssystemet, regleras för-

liga rutinbeskrivningar upprättade. I detta ingår exempelvis

valtning och underhåll via instruktioner.

dokumentation av redovisnings- och rapporteringsinstruktioner.

Stockholm den 12 mars 2010
SOS Alarm Sverige AB
Styrelsen
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SOS Alarm – Koncernen 2009

RESULTATRÄKNING 2009 (Tkr)

BALANSRÄKNING 2009-12-31 (Tkr)
Tillgångar

Kostnader Intäkter

Eget kapital
+ skulder
Övriga
kostnader
Bundet eget kapital

95 139
Personalkostnader

Anläggningstillgångar
234 312

Övriga kostnader
257 947

Fritt eget kapital 73 306
Minoritetsintresse 5 583
Avskrivningar
Avsättningar 32 119

Lager 1 289
Nettoomsättning
807 863

Personalkostnader
480 338

FinansiellaKorta
kostnader
skulder

Fordringar 239 682

313 763

Minoritetens andel

Likvida medel 44 627
SUMMA 519 910

SUMMASkatt
519 910

Avskrivningar 53 749

Nettoomsättning

Finansiella kostnader 492
Minoritetens andel 1 639

Aktiverat arbete 2 718

Övriga kostnader

Aktiverat arbete

Personalkostnader

Finansiella intäkter

Avskrivningar

Anläggningstillgång

Finansiella kostnader

Lager

Minoritetens andel

Fordringar

Skatt

Likvida medel

Nettoomsättning

Bundet eget kapital

Övriga kostnader

Aktiverat arbete

Fritt eget kapital

Personalkostnader

Finansiella intäkter

Minoritetsintresse

Avskrivningar

Anläggningstillgång

Avsättningar

Finansiella kostnader

Lager

Långa skulder

Minoritetens andel

Fordringar

Korta skulder

Skatt

Likvida medel

Nettoomsättning

Bundet eget kapital

Aktiverat arbete

Fritt eget kapital

Finansiella intäkter

Minoritetsintresse

Anläggningstillgång

52
Avsättningar

Lager

Långa skulder

Skatt 6 293
TOTALA INTÄKTER
TOTALA KOSTNADER
ÅRETS RESULTAT

Finansiella intäkter 3 978

+814 559
-800 458
+14 101

Alla belopp redovisas om inte annat anges i tusentals kronor (KSEK). Belopp inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören
för SOS Alarm Sverige AB får härmed
avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2009.

Ägarförhållanden

SOS Alarm Sverige AB ägs av Staten till
50 % och av SKL Företag AB till 50 %.
Sist nämnda bolag ägs av Sveriges
Kommuner och Landsting.

Koncernen

SOS Alarm är moderbolag i en koncern
med dotterbolagen YouCall Sverige AB
och Rescue Electronic AB. Under året
har de tre vilande dotterbolagen SOS
Flyg i Sverige AB, SOS Säkerhetstjänster
AB samt SOS Security Säkerhetskonsult
AB fusionerats med moderbolaget

Verksamheten

Genom SOS Alarms centrala roll i samband med nödsituationer utgör företaget
en viktig länk i samhällets krisberedskap.
Detta avspeglar sig i hela verksamheten
som har som affärsidé att utveckla, erbjuda och utföra tjänster för ett tryggare
samhälle.
SOS Alarm ansvarar för nödnumret 112
inom Sverige. Staten har uppdragit åt
SOS Alarm att svara för SOS-tjänsten
och alarmeringstjänsten för den statliga
räddningstjänsten. Uppdragen innebär
samarbete med sjö-, flyg- och fjällräddning samt polisen. För landstingens
räkning utförs uppdrag inom ambulansalarmering och ambulansdirigering.
Primärkommunerna anlitar SOS Alarm
för alarmering av kommunal räddningstjänst.
Till näringsliv, offentlig sektor och
privatpersoner erbjuder SOS Alarm flera
andra säkerhets- och jourtjänster som går
att kombinera med kärnverksamheten.
Bland dessa tjänster ingår trygghetslarm,
automatlarm, personlarm, jourteleförmedling samt samordning och dirigering
av samhällsfinansierade transporter.
I syfte att möta kunders och slutanvändares behov sker en ständig utveckling och
förbättring av utbudet av kvalificerade
tjänster, vilka tillsammans gör SOS Alarm
till en naturlig samarbetspartner när det
gäller trygghets- och säkerhetsfrågor.
Verksamheten är rikstäckande och
bedrivs på 18 orter, från Luleå i norr till
Malmö i söder. Antalet anrop till landets
SOS-centraler uppgår årligen till närmare
20 miljoner. Av dessa utgjorde år 2009
3,5 miljoner (3,6) 112-anrop.
Dotterbolaget YouCalls verksamhet, som
bedrivs i Piteå, innefattar produktion och
försäljning av telekommunikations- och

telefontjänster. Rescue Electronic AB
bedriver sin verksamhet från Gävle och
levererar larmmottagningsutrustning till
kommunernas räddningstjänster och till
ambulanssjukvården.

Marknaden

SOS Centraler
Marknadssituationen kan betraktas som
stabil med gällande avtal tecknade för
huvuddelen av de kunder som utnyttjar
SOS Alarms samhällstjänster. Omsättningen har förutom trygghetsjour ökat
kontinuerligt. SOS Alarm har genom
åren, trots ökad konkurrens, lyckats
befästa och även förstärka sin position
inom huvuddelen av sina tjänsteområden.
Det av staten beslutade införandet av
det nya digitala radiosystemet Rakel har
en väsentlig påverkan på SOS Alarms
verksamhet. Rakel ska successivt ersätta
äldre analoga system. Detta innebär att
SOS Alarm måste anpassa sin kommunikationsplattform till Rakel samtidigt
som nya rutiner och arbetssätt måste
utarbetas i samråd med framför allt
landstingens ambulansorganisationer
och den kommunala räddningstjänsten.
Detta innebär även att SOS Alarm under
övergångsperioden kommer att använda
såväl den gamla som den nya tekniken
för radiokommunikation.
Callcenter
YouCall har utvecklat sitt tjänsteutbud till
att fungera som en integrerad del i sina
kunders verksamhet när det gäller telefoni, kundtjänst, boknings- och enkätservice till marknads- och försäljningsavdelningar. YouCall bedriver samarbete med
flera myndigheter för att klara informationsbehovet vid större händelser.
Dotterbolaget YouCall omsatte 2009
42 MSEK (31). Rörelseresultatet uppgick
till 7,4 (1,8) medan nettoresultatet uppgick till 5,9 MSEK (1,1).
112
112-tjänsten är en ren samhällstjänst
som utförs på uppdrag av staten enligt
avtal. Nu gällande avtal gäller för tiden
2009–2011. Avtalet reglerar såväl ansvar
som ekonomisk ersättning för tjänsten.
2009 omsatte tjänsten 188 MSEK (183).
Medelsvarstiden 2009 för 112-anropen
uppgick till 6,8 sek (8,3). Införandet av
ny teknisk plattform ökade svarstiden
tillfälligt under själva teknikskiftet. I takt
med att såväl organisation som teknik
trimmats in har en återgång skett så
att medelsvarstiden åter ligger under
genomsnittliga 8 sek vilket är ett krav i
112-avtalet.
SOS Alarm bedriver ett ständigt kvalitetsarbete i syfte att förutom svarstiden även
förkorta den totala utlarmningstiden,
samt att säkerställa att den nödställde

alltid erhåller rätt hjälp så effektivt som
möjligt. För att förankra kvalitetsarbetet
samt för att bedöma hur den samhällsfunktion som SOS Alarm representerar
bäst ska kunna användas, sker samverkan med närliggande myndigheter och
organisationer i det s.k. 112-rådet. Där
ingår företrädare för räddningstjänsten,
ambulanssjukvården, polisen, sjö-, flygoch fjällräddning, Sveriges Kommuner
och Landsting m fl myndigheter och
organisationer. Denna grupp lämnar även
synpunkter vid utformningen av 112-avtalet mellan staten och SOS Alarm.
Kvalitetsarbetet omfattar bl a åtgärder
för att minska antalet felringningar, att
förbättra möjligheter att positionera
inringande och att genom utbildning öka
operatörernas kompetens.
En viktig uppgift enligt 112-avtalet är
att sprida information till olika samhällsgrupper om nödnumret. Speciella
aktiviteter genomförs därför riktade mot
bl a barn, ungdomar, äldre och olika
etniska grupper.
112-tjänsten utgör en så kallad konkurrensskyddad verksamhet, vilket från
den 1 januari 2006 ställer krav på en
ekonomisk särredovisning enligt Lag
(2005:590) om insyn i vissa finansiella
förbindelser. Bolaget upprättar därför
sådan redovisning från och med räkenskapsåret 2006.
Samhällets Krisberedskap
SOS Alarms uppdrag är kopplat till totalförsvaret och samhällets sårbarhet vid
stora påfrestningar. Företagets framtida
roll vid sådana händelser är att hjälpa
kommuner, landsting, länsstyrelser och
departement med larm, inkallning av
personal, information och beslutsunderlag. Kris- och katastroftjänster av olika
slag har fått en ökad betydelse. Detta har
medfört att resurser avsatts inom företaget för sådan tjänsteutveckling och för att
klara samordning vid större händelser.
Räddning
SOS Alarm har idag avtal med samtliga
kommunala räddningstjänster utom
fyra. Tjänsten omsatte 2009 105 MSEK
(96). Kvalitets- och utvecklingsarbetet i
räddningstjänstprocessen är ett prioriterat
område. Målet är att uppnå så kort och
samtidigt korrekt handläggningstid som
möjligt. I dialog med räddningstjänsten
utvärderas larmprocessen, problem identifieras och olika metoder eller teknik
föreslås för att förkorta handläggningstiden. Detta ligger i linje med lagen om
skydd mot olyckor, vilken ålägger kommunerna ett ansvar att utvärdera och
följa upp händelser.
Genom det gemensamma utvecklingsarbete som pågått under drygt tre år i 16
kvalitetsgrupper, har tiden från larm till

insats kunnat förkortas. Utgångspunkt är
handlingsplanen ”Kommunal räddningstjänst och SOS Alarm i partnerskap”
som utarbetats i samråd med Sveriges
Kommuner och Landsting. Detta arbete
fortsätter nu med målet att bl a ta fram
gemensamma kvalitetsindikatorer och
nyckeltal.
SOS-operatörerna får kontinuerlig
utbildning av räddningstjänsten i räddningsarbete, samtidigt som personal från
räddningstjänsten genom medlyssning
får ökad kompetens att bedöma och
analysera situationer utifrån uppgifter vid
intervjuerna. Flertalet SOS-centraler har
idag dessutom tillgång till räddningsbefäl
i trafikrummen som kan medlyssna och
ge råd. För att ge ytterligare beslutsstöd
har under året ett räddningsindex börjat
tillämpas i verksamheten. Indexet är
utvecklat i samarbete med räddningstjänsten.
SOS Alarms teknikplattform Zenit,
vilken successivt implementerats i verksamheten under åren 2004–2008, är en
förutsättning för att klara ett framtida
krav på en nationellt gränslös räddningstjänst. Tekniken är också en förutsättning
för att skapa nya tjänster som underlättar
processen ”larm och ledning”. Många
räddningstjänster har följt med i denna
utveckling och övergått från analog till
digital utlarmningsutrustning, vilket är
väsentligt för att förkorta handläggningstiderna. Även införandet av det digitala
radiosystemet Rakel påverkar möjligheterna till samverkan, snabbare utlarmning
och hantering av komplexa situationer.
SOS Alarm arbetar aktivt för att upprätta ett internationellt kontaktnät för
räddningsverksamheten. En gränsöverskridande räddningstjänstsamverkan med
våra nordiska grannländer är av särskild
betydelse.
Vård
Tjänsteområdet vård omfattar tjänster
kopplade till ambulanssjukvården samt
trygghetsjour. 2009 omsatte tjänsteområdet inklusive trygghetsjour 207 MSEK
(202).
SOS Alarm har idag avtal med samtliga
landsting om ambulansalarmering och
dirigering. Totalt rör detta ca 900 000
ambulansärenden per år fördelade på
landets ca 800 ambulanser. Samarbetet
utvecklas allt mer mot att SOS Alarm
får rollen som strategisk partner till
landstingen när det gäller att styra
patientströmmarna och ett effektivare
utnyttjande av landstingets resurser. Ett
förändringsarbete pågår som innebär
dels en kompetenshöjning på SOS-centralerna, dels teknisk utveckling av såväl
kart- och logistiksystem samt speciella
anpassningar av Rakel för ambulansverksamheten.
Under hösten 2009 gick landstingen i
Gävleborg, Sörmland, Uppsala och Västmanland ut i en gemensam upphandling
av tjänsten prioritering och dirigering av

ambulanser. SOS Alarm förlorade denna
upphandling och kommer därmed att
upphöra att producera denna tjänst
fr o m 1 juli 2010 för tre av dessa landsting samt fr o m årsskiftet 2010/2011 för
Sörmlands läns landsting. Anpassningar
av verksamheten kommer att ske så att
intäktsbortfallet möts av minskade kostnader i samma omfattning. SOS Alarms
ambition är att medverka till en övergång
som minimerar risknivån för hjälpsökande.
Tjänsten Trygghetsjour präglas av hård
priskonkurrens. Omsättningen ökar
därmed inte längre. SOS Alarms strategi
är att satsa på teknik och kompetens för
att säkerställa ett kvalitets- och säkerhetsmässigt bra alternativ för kommuner och
vårdgivare.
Säkerhetstjänster
SOS Alarms tjänster inom området
Säkerhet omfattar Egendomslarm
(ex. inbrotts-, brand- och driftlarm) och
Personlarm. SOS Alarm är marknadsledande inom denna typ av säkerhetstjänster och tjänsteområdet har en stabil årlig
tillväxt. 2009 omsattes 196 MSEK (181).
Via våra samarbetspartners Sector Alarm
och Trygga Hem ökar försäljningen av
hemlarm stadigt. Detsamma gäller Personlarm för bl a målgruppen utsatta och
ensamarbetande. Nya lösningar med en
intelligentare teknik har implementerats
vilket bl a möjliggör bildverifiering på
distans för att undvika onödiga uttryckningar.
Jourtele
Tjänsteområdet Jourtele omfattar fastighets-, el-, entreprenörs-, försäkrings-,
samhälls- och krisjour. Under 2009
omsatte området 63 MSEK (60). Behovet
av jourteletjänster ökar, samtidigt som en
förskjutning sker mot tjänster som har en
koppling till företagets kärnverksamhet
och som kräver kvalificerad kompetens.
Exempelvis finns avtal med samtliga
länsstyrelser som innebär att SOS Alarm
initierar länsstyrelsernas krisledningsorganisation vid större händelser. Ett annat
exempel är Krisjour, en tjänst där kommuner, företag, och andra organisationer
kan använda SOS Alarms speciella kompetens framför allt i inledande skeden av
en kris.
Teknik
SOS Alarms tjänsteproduktion hanteras i
kommunikationsplattformen Zenit, vilket
innebär digitalt stöd för kommunikation,
ärendehantering inklusive kartstöd m m.
Ett projekt för anpassning till och användning av det nya rikstäckande digitala
radiosystemet ”Rakel” inleddes under
2008. Syftet är att anpassa Zenitsystemet
till att hantera kommunikation via Rakel
samt att säkra redundans. Detta görs
genom egenutveckling av ett alternativsystem. En viktig del i projektet utgörs av
planering och framtagande av arbetsprocesser och rutiner för kommunikation
mellan SOS Alarm och våra kunder och
tillika partners samt utbildningsinsatser.
Teknikanpassningarna beräknas fullt
färdiga år 2011, men under en överskåd-

lig period kommer SOS Alarm att ha
kostnader för såväl Rakel som det gamla
analoga radiosystemet. Tiden för detta är
avhängig kunders och samarbetspartners
beslut om när de har för avsikt att börja
bruka det nya systemet.
Kvalitet
SOS Alarm är certifierat enligt ISO 9001.
Ledningssystemet för kvalitet omfattar
alla tjänsteområden och alla arbetsplatser inom moderbolaget. Systemet avser
de metoder vilka används för att uppnå
uppsatta mål. Det omfattar allt från
riskanalyser, mätningar kopplade till mått
och nyckeltal, insamling av förbättringsidéer/avvikelser till ledningens beslut om
strategier, mål, handlingsplaner och aktiviteter. Systemet präglas av långsiktighet,
kundorientering och ett förebyggande
syn- och arbetssätt med fokus på ständiga
förbättringar.
Kompetensutveckling
SOS Alarms systematiserade metod att
utifrån verksamhetsplaner och uppsatta
mål utbilda personalen utvecklas ständigt.
Arbetet som SOS-operatör kräver unik
kompetens, vilken ständigt måste underhållas och utvecklas. Via ett stegvis uppbyggt utbildningsprogram som innehåller
såväl lärarledda lektioner som självstudier i det interaktiva utbildningssystemet
SOS Pilen och via årliga certifieringsprov
i testsystemet SOS Arena säkerställer
SOS Alarm att verksamheten bedrivs
enligt uppsatta kompetenskrav. Årlig
certifiering i SOS Arena är en förutsättning för att få arbeta vid SOS-centralens
trafikbord.
Arbetsmiljö och hälsa
SOS Alarm bedriver ett systematiskt
arbetsmiljöarbete via arbetsmiljöledningssystemet IDEA. Företaget har dessutom
knutit sitt arbetsmiljöarbete till kvalitetssystemet. På detta sätt säkerställer
SOS Alarm att det löpande arbetsmiljöarbetet är levande i organisationen och
att företaget lever upp till krav i lag och
förordning.
Kontinuerligt arbete för att minska sjukfrånvaron har resulterat i en minskning
från 4,4 % till 3,1 %.
Jämställdhet
SOS Alarm har en jämställdhetspolicy
och varje år upprättas en central
jämställdhetsplan. Utifrån den centralt
framtagna planen utarbetar lokal ledning
tillsammans med lokala fackliga företrädare en lokal handlingsplan för det lokala
jämställhetsarbetet. SOS Alarm arbetar
aktivt med att förhindra att könsdiskriminering sker inom företaget.
Miljöpåverkan
Koncernen bedriver inte någon anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet
enligt miljöbalken. Inom koncernen
bedrivs kontinuerligt miljöarbete, vilket
medfört att miljöcertifiering av verksamheten inletts efter räkenskapsårets
utgång. Miljöcertifieringen har förberetts
under året.

Hållbar utveckling
Från och med verksamhetsåret 2008 har
SOS Alarm upprättat en hållbarhetsredovisning upprättad enligt GRI:s (Global
Reporing Initiative) riktlinjer. Syftet är att
belysa på vilket sätt företaget bidrar till
en hållbar utveckling såväl ekonomiskt,
socialt som miljömässigt.

Väsentliga händelser

Under 2009 har tillgängligheten till nödnumret 112 ökat genom att svarstiderna
sänkts. Detta gäller även utlarmningstider
för stora delar av räddningstjänsten. Det
sistnämnda är effekten av det pågående
kvalitets- och utvecklingsarbete som
bedrivs tillsammans med den kommunala
räddningstjänsten. Motsvarande arbete
pågår även med flera ambulansorganisationer. I Stockholm och Västra Götaland
har detta inneburit en utökad samverkan
kring teknik och logistiklösningar.
Projektet att anpassa teknik och arbetssätt till Rakel ställer stora krav på verksamheten och är komplext då det inte
enbart omfattar den egna organisationen
utan präglas av hur företaget tillsammans
med partners inom framför allt räddningstjänst och ambulansorganisationerna ska nyttja systemet på bästa sätt.
De i upphandling förlorade avtalen för
ambulansprioritering och dirigering i
Gävleborgs, Sörmlands, Uppsala och
Västmanlands län har inte påverkat
verksamheten under 2009 men kommer
att innebära behov av anpassningar i
verksamheten under nästkommande år.
Beslut har tagits att delta i ett forskningsoch utvecklingsarbete kring ambulansteknik och prehospital vård 2010 med
utgångspunkt i Göteborg.
Arbetet att utnyttja teknikplattformen
Zenits möjligheter till samverkan och
resursoptimering intensifierades under
året. Målet är att både nyttja produktionsresurserna optimalt och att öka
säkerheten i produktionen.
Under 2009 har anpassningar i organisationen skett för att förstärka möjligheterna till övervakning av händelser som
kan innebära krissituationer i samhället
för att ge s k ”early warnings” till andra
samhällsinstanser samt att bidra till att
skapa en gemensam lägesbild vid större
händelser.
Dotterbolaget YouCall hade under 2009
på moderbolagets uppdrag ansvarat
för ett informationsnummer för frågor
kopplade till svininfluensan. Uppdraget
och ersättningen kommer ursprungligen
från Myndigheten för Samhällets Krisberedsskap (MSB). Erfarenheterna kan ge
underlag för att bedöma behovet av att
permanenta ett informationsnummer för
allmänheten vid sidan av 112-numret.

Resultat

SOS Alarms ägare har ställt upp ett ekonomiskt mål innebärande att verksamheten över en femårsperiod ska lämna ett
resultat motsvarande en genomsnittlig
årlig avkastning på eget kapital om
8 %. Under utvecklingen och införandet
av kommunikationsplattformen Zenit
(2002–2008) tilläts dock en lägre avkastningsnivå. 2009 uppnådde koncernen ett
nettoresultat om 14,1 MSEK (11,1). Detta
innebär en avkastning på eget kapital om
8 % (7 %) och innebär att de av ägarna
uppsatta ekonomiska målet uppnåddes.
Koncernen ökade sin omsättning med
6 % (5 %) till 808 MSEK (761). SOS-centralerna ökade sin omsättning med 5 %
(5 %), från 737 till 774 MSEK. Motsvarande ökning för callcenterverksamheten
är 35 % (3 %) från 31 till 42 MSEK.
Koncernens rörelseresultat uppgick till
18,5 MSEK (13,0). SOS-centralverksamhetens rörelseresultat var oförändrat
mot föregående år och uppgick till 11,2
MSEK. Callcenterverksamheten bidrog
med ett rörelseresultat om 7,4 MSEK
(1,8)
Finansnettot uppgick till 3,5 MSEK (5,7).
Resultatet efter finansiella poster uppgick
till 22,0 MSEK (18,8).
Resultatandelssystemet SOS miNova
för samtliga anställda utom VD infördes
i koncernen år 2000. Detta mål- och
incitamentsprogram, vilket följer statens
ägarpolicy, baseras dels på ekonomiskt
resultat, dels på om vissa uppsatta verksamhetsmål uppnås. Under 2009
utbetalades ersättning grundad på 2008
års uppfyllelse av verksamhetsmålen
med 2,1 MSEK (1,6) inklusive särskild
löneskatt. Från och med 2009 omfattas
inte koncernens ledningsgrupp av avsättning till miNova. Utöver SOS miNova
förekommer inga bonusavtal eller incitamentsprogram inom koncernen.

Utsikter för kommande
verksamhetsår

Utsikterna för kommande verksamhetsår
är gynnsamma. En stor del av intäkterna
är säkerställda genom fleråriga avtal. En
viss anpassning av verksamheten kommer
att ske till den nya situation som uppstår
när tjänsten ambulansprioritering och dirigering övergår till annan uppdragsgivare
för fyra landsting.
Verksamheten inriktas på att öka samhälls- och kundnyttan via samarbete med
våra uppdragsgivare och genom att skapa
effektivitetsvinster via nya möjligheter till
intern samverkan mellan SOS-centralerna. Det pågående investeringsprojektet
som innebär att verksamhet och kommunikationssystem anpassas till det digitala
radiosystemet Rakel är en stor utmaning
där samverkan med våra uppdragsgivare
är av avgörande betydelse.
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Den positiva resultatutvecklingen förväntas frigöra möjligheter till en ökad
satsning på medarbetarna samtidigt som
koncernen långsiktigt förväntas återgå till
normal och av ägarna förväntad resultatnivå om 8 % avkastning på eget kapital
från och med 2009. Koncernens soliditet
beräknas fortsatt uppgå till ca 30 %.
SOS Alarm kommer under 2010 att certifiera verksamheten enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Händelser efter
räkenskapsårets utgång

Efter verksamhetsårets utgång har Johan
Hedensiö utsetts till ny VD att ersätta
avgående VD Sven-Runo Bergqvist.
Johan Hedensiö tillträder posten som VD
den 1 maj 2010.
Inga övriga händelser har inträffat efter
räkenskapsårets utgång.

Finansiell ställning,
investeringar samt kassaflöde

Per den 31 december 2009 uppgår likvida
medel till 45 MSEK (56). Soliditeten uppgår till 33 % (33) och koncernens egna
kapital till 168 MSEK (162). Räntebärande skulder utgjordes av 4 MSEK (9).
Koncernens förändring av likvida medel
uppgår för 2009 till -11 MSEK (21).
Den löpande verksamheten bidrog med
76 MSEK (73). Investeringar har gjorts
för 75 MSEK (39) och kassaflödet från
finansieringsverksamheten var -13 MSEK
(-12).

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick
år 2009 till 770 MSEK (731). Rörelseresultatet uppgick till 6,9 MSK (13,8)
och resultat efter finansiella poster till
10,7 MSEK (19,6). Eget kapital vid årets
utgång uppgick till 65 MSEK (69). Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till 61 MSEK (68). Investeringarna uppgick till 74 MSEK (38). 2009
förändrades likvida medel inklusive
kortfristiga placeringar med -19 MSEK
(22) och uppgick vid årets slut till 27
MSEK (46).

Risker

Inom SOS Alarm hanteras riskanalyser
som en del i den löpande verksamheten.
Risker identifieras dels genom en systematisk omvärldsanalys såväl lokalt som
centralt dels via ämnesorienterade beredningsgrupper i verksamheten. Risker av
större betydelse lyfts sedan till företagsledningen och ytterst till bolagsstyrelsen.
Strategiska risker
Strategiska och mer långsiktiga risker
som kan påverka kärnverksamheten
hanteras av bolagsstyrelsen och är kopplade till omvärldsbevakning av såväl
politiska som marknadsmässiga förutsättningar. Risker av strategisk betydelse är i
dagsläget främst kopplade till den ökade
konkurrenssituationen och till hur teknikutvecklingen påverkar verksamheten
på längre sikt samt till varumärkesfrågor.

Operationella risker
Som säkerhetsföretag med ansvar för
mottagning av nödsamtal och nödlarm
och utarmning av samhällets räddningsresurser är det av yttersta vikt att förebygga och undvika risker för avbrott eller
felaktig handläggning. Verksamheten är
därför ISO-certifierad och system finns
för avvikelse- och incidentrapportering.
Ett kontinuerligt utvecklingsarbete kring
säkerhet och kvalitet ingår som en naturlig del i verksamheten. Ofta sker detta i
samverkan med SOS Alarms kunder och
partners.
Verksamheten på de 18 SOS-centralerna
är certifierad enligt regelverket SSF136
för larmcentraler. Certifieringen utförs av
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering
AB och ställer krav på både hur verksamheten bedrivs inklusive krav på intrångsskydd och speciella krav på spårbarhet av
inkommande ärenden. Samtliga centraler
har reservsystem för elförsörjning. All
kommunikation och ärendehantering
sker i Zenit med kringsystem. Grundläggande för Zenit kringsystemen är att de
är konstruerade med fokus på hög tillgänglighet och driftsäkerhet. Genom sin
tekniska arkitektur kan in- och utgående
kommunikation lätt styras om geografiskt
vilket ökar säkerheten och möjligheterna
att behålla hög tillgänglighet, även vid
stor lokal påfrestning eller vid tekniska
problem. För att öka säkerheten är dessutom Zenit uppbyggd kring fyra geografiskt skilda men på varandra speglade
tekniknoder. Parallellt finns därutöver ett
alternativsystem.
Risker i den operationella verksamheten
är ofta kopplade till teknik. En del av
dessa ligger dessutom utanför företagets
kontrollmiljö. Ett exempel är störningar
i telenätet som påverkar tillgängligheten.
Alla sådana händelser av betydelse för
SOS Alarms verksamhet utreds därför
och analyseras tillsammans med nätleverantören för att undvika upprepningar.
För att minimera skadeverkningar av
störningar i nätverken för elektronisk
kommunikation och för att skapa en
gemensam lägesuppfattningsbild (GLU)
bedrivs ett projekt i den Nationella telesamverkansgruppen via Post- och telestyrelsen. Ett gränssnitt har skapats för att
kunna presentera gemensam störningsinformation där speciella anpassningar
gjorts för att underlätta SOS Alarms

Flerårsjämförelse, koncernen
Nettoomsättning, KSEK
Resultat efter finansiella poster, KSEK
Balansomslutning, KSEK
Soliditet, %
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Avkastning på eget kapital efter skatt, %
Medelantalet anställda

analysarbete om hur pågående störningar
påverkar möjligheterna att nå nödnumret
112 och övrig krishantering i samhället.
Den snabba utvecklingen inom it och
telekom kan i sig innebära såväl en
möjlighet som risk i den operationella
hanteringen. En risk består av svårigheten att möta en ständig efterfrågan på
nya kostnadseffektiva tekniska lösningar,
vilka kräver anpassning in i verksamhetens egna system, utan att påverka
säkerheten eller möjligheter till samverkan mellan SOS-centralerna. En intensiv
omvärldsbevakning inom teknikområdet
pågår därför ständigt.
För att garantera en korrekt handläggning ställs höga krav på operatörerna.
Kvalitetssäkring sker dels genom en noga
utarbetad rekryteringsmodell med tester
av nya medarbetare samt via systematisk
utbildning i flera steg, vilken avslutas
med certifiering. Den återkommer sedan
årligen och är en förutsättning för arbete
vid operatörsborden.
En viktig del i operatörsarbetet är kopplat
till de etiska riktlinjer som utarbetats för
verksamheten. Åsidosättande av dessa
riktlinjer skulle kunna ställa till stor
skada för såväl företag som för inringande eller nödställda. Ett speciellt etiskt
program har därför utarbetats som innebär att alla medarbetare kontinuerligt får
en uppföljning av etiska frågeställningar i
verksamheten. Syftet är att säkra att alla
agerar enligt en gemensam värdegrund.
Marknadsrisker
Den absoluta majoriteten av SOS Alarms
intäkter är avtalsbundna med en löptid
från ett år och uppåt. Därmed föreligger inget direkt hot mot intäkterna i det
korta perspektivet. Konkurrensen har
dock ökat markant och idag läggs fler
tjänster ut på upphandling än tidigare
och fler aktörer är aktiva. Skulle företaget
förlora ett större uppdrag i samband med
upphandling måste givetvis anpassningar
ske i verksamheten.
Finansiella risker
SOS Alarm har en av ägarna förväntad
hög soliditet. Detta gör att företaget i
relativt hög grad kan klara anpassningar
till nya marknadsmässiga eller tekniska
förutsättningar på egen hand. Förutom
en omfattande budgetprocess utarbetas

regelbundet flerårsprognoser för att bedöma den framtida risknivån. SOS Alarm
har under stora delar av året en hög
likviditet. För att undvika risker vid hanteringen av likvida medel följs en strikt av
styrelsen uppsatt placeringspolicy. Detta
innebär exempelvis att inga placeringar
får göras i aktierelaterade instrument
samt att höga krav ställs på utgivarna
av de räntebärande värdepapper i vilka
placering sker.

Styrelsens arbete

Styrelsen har elva ledamöter, varav två
är personalrepresentanter. Vid ordinarie
årsstämma den 3 april 2009 utsågs
Maria Khorsand att ersätta avgående styrelseledamoten Ingrid Udén Mogensen.
Thommie Lundqvist utsågs till personalrepresentant efter avgående Ann-Cathrin
Lööf. Övriga styrelseledamöter omvaldes.
Efter årsstämman har Margareta Lundén
tillkommit som suppleant för personalrepresentanterna. Under året har styrelsen haft åtta möten. Utöver styrelsens
normala arbete har ett styrelseinternat
genomförts med studiebesök.
Ny arbetsordning för styrelsen fastställdes
den 3 april. Samtidigt fastställdes instruktion för VD samt rapportinstruktion
med samma lydelse som tidigare. Efter
verksamhetsårets utgång har styrelsen
upprättat en bolagsstyrningsrapport
inklusive en rapport med information om
intern kontroll.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står
följande vinstmedel:
Balanserad vinst SEK
58 364 284
Årets resultat
4 544 802		
62 909 086
		
Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras så att:
Till aktieägarna utdelas
SEK 421 per aktie
8 420 000
Till ny räkning överförs
54 489 086		
62 909 086
Enligt upprättad koncernbalansräkning
uppgår fritt eget kapital till 73 306 KSEK.

2009

2008

2007

2006

2005		

807 863
22 033
519 910
33
13
8
874

760 681
18 760
497 057
33
11
7
821

726 759
13 428
491 130
33
8
5
825

693 828
5 614
494 859
33
4
2
804

639 265
2 506		
362 755
35
3
0
802		

Nyckeltalsdefinitioner, se not 25
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Resultaträkning (ksek)
Koncernen

Moderbolaget

Not
2009
2008
Nettoomsättning
3, 4
807 863
760 681
Aktiverat arbete för egen räkning		
2 718
3 636
		
810 581
764 317
Rörelsens kostnader:				
Råvaror och förnödenheter		
-1 162
-2 267
Övriga externa kostnader
5
-256 785
-236 266
Personalkostnader
6, 7, 8, 9
-480 338
-454 597
Avskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar
14, 15, 16
-53 749
-58 175
		
-792 034
-751 305

2009
769 999
2 718
772 717

2008		
730 699 		
3 636 		
734 335

-249 613
-463 146

-233 297
-437 229

-53 046
-765 805

-49 970
-720 496

13 012

6 912

13 839

Resultat från finansiella investeringar:				
Ränteintäkter och liknande resultatposter
10
3 978
6 460
Räntekostnader och liknande resultatposter
11
-492
-712
		
3 486
5 748

3 946
-128
3 818

6 165
-385
5 780

Rörelseresultat

18 547

3

Resultat efter finansiella poster		

22 033

18 760

10 730

19 619

12

-

-

-4 106

-15 580

Resultat före skatt
		
Skatt på årets resultat
13
Minoritetsandel i resultat		

22 033
-6 293
-1 639

18 760
-7 218
-451

6 624
-2 079
-

4 039
-5 115
-

Årets resultat		

14 101

11 091

4 545

-1 076

Resultat per aktie i kronor		

705

Bokslutsdispositioner
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RESULTATRÄKNING – 2009-12-31 (Tkr)

RESULTATRÄKNING – 2008-12-31 (Tkr)

Kostnader Intäkter

Kostnader Intäkter

Övriga kostnader 238 533

Övriga kostnader 257 947

Nettoomsättning 760 681

Nettoomsättning 807 863

Personalkostnader 454 597

Personalkostnader 480 338

Avskrivningar 58 175

Avskrivningar 53 749

Finansiella kostnader 712

Finansiella kostnader 492
Skatt 6 293
TOTALA INTÄKTER
TOTALA KOSTNADER
ÅRETS RESULTAT

Aktiverat arbete 3 636
Finansiella intäkter 6 460

Minoritetens andel 451

Aktiverat arbete 2 718
Finansiella intäkter 3 978

Minoritetens andel 1 639

Skatt 7 218
TOTALA INTÄKTER
TOTALA KOSTNADER
ÅRETS RESULTAT

+814 559
- 800 458
+14 101
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+770 777
- 759 686
+11 091

Balansräkning (ksek)
Koncernen
Not
09-12-31 08-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
14
93
		
93
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
15
128
137
Kommunikationsutrustning och inventarier
16
233 164
213 129
		
233 292
213 266
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
17
Andra långfristiga värdepappersinnehav		
1 020
20
		
1 020
20

Moderbolaget
09-12-31

08-12-31		

-

-

128
231 725
231 853

137
211 175
211 312

2 550
20
2 570

4 200
20
4 220

Summa anläggningstillgångar		

234 312

213 379

234 423

215 532

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Varulager		
		

1 289
1 289

1 503
1 503

-

-

205 989
417
33 276
239 682

194 905
1 804
29 702
226 411

201 107
87
30 648
231 842

12 229

37 474

9 266

35 511

Kassa och bank		

32 398

18 290

17 835

10 430

Summa omsättningstillgångar		

285 598

283 678

258 943

264 398

Summa tillgångar		

519 910

497 057

493 366

479 930

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
Övriga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
18
		
Kortfristiga placeringar

19

190 781		
1 269
26 407
218 457

SOS ALARM – KONCERNEN
BALANSRÄKNING – 2008-12-31 (Tkr)

BALANSRÄKNING – 2009-12-31 (Tkr)
Tillgångar

Eget kapital + skulder

Tillgångar

Bundet eget kapital 92 415

Bundet eget kapital 95 139

Anläggningstillgångar
234 312
Lager 1 289

Eget kapital + skulder

Fritt eget kapital 73 306

Anläggningstillgångar
213 379

Minoritetsintresse 5 583

Lager 1 503

Fritt eget kapital 70 049
Minoritetsintresse 3 945
Avsättningar 30 027
Långa skulder 4 440

Avsättningar 32 119

Fordringar 239 682

Fordringar 226 411

Korta skulder 313 763

Likvida medel 55 764

Likvida medel 44 627
SUMMA 519 910

Korta skulder 296 181

SUMMA 519 910
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SUMMA 497 057 SUMMA 497 057

Koncernen
Not
Eget kapital och skulder
Eget kapital
20
Bundet eget kapital
Aktiekapital (20 000 aktier)		
Bundna reserver/Reservfond		
		

Moderbolaget

09-12-31

08-12-31

09-12-31

08-12-31

2 000
93 139
95 139

2 000
90 415
92 415

2 000
400
2 400

2 000
400
2 400

Fritt eget kapital
Fria reserver/Balanserad vinst		
Årets resultat		
		

59 205
14 101
73 306

58 958
11 091
70 049

58 364
4 545
62 909

67 612
-1 076
66 536

Summa eget kapital		

168 445

162 464

65 309

68 936

-

-

125 266

121 160

5 583

3 945

-

-

Avsättningar
Avsättningar för skatter
22
Summa avsättningar		

32 119
32 119

30 027
30 027

-

-

Långfristiga skulder
Övriga skulder
23
Summa långfristiga skulder		

-

4 440
4 440

-

-

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder		
Övriga skulder
23
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
24
Summa kortfristiga skulder		

46 167
2 035
47 178
218 383
313 763

34 468
38
43 188
218 487
296 181

43 606
476
859
41 577
216 273
302 791

32 317
2 597
38 327
216 593
289 834

Summa eget kapital och skulder		

519 910

497 057

493 366

479 930

Ställda säkerheter		

Inga

Inga

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser		

Inga

Inga

Inga

Inga

Obeskattade reserver

21

Minoritetsintresse		

Poster inom linjen

59

Kassaflödesanalys (ksek)
Koncernen
		
2009
2008
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat		
18 547
13 012
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar		
53 749
58 175
		
72 296
71 187

Moderbolaget
2009

2008

6 912

13 839

53 046
59 958

49 970
63 809		

Erhållen ränta		
Erlagd ränta		
Betald inkomstskatt		
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital		

3 978
-492
-4 202

6 460
-712
-5 733

3 946
-128
-2 079

6 165
-385
-5 115

71 580

71 202

61 697

64 474

Förändring i rörelsekapital
Minskning (+) / ökning (-) av varulager		
Minskning (+) / ökning (-) av fordringar
Ökning (+) / minskning (-) av skulder		
Kassaflöde från den löpande verksamheten		

214
-13 271
17 582
76 105

437
-4 048
4 949
72 540

-13 385
14 555
62 867

-829
4 365
68 010

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		
Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-73 682
-1 000
-74 682

-39 053
-39 053

-73 587
-73 587

-38 305
-38 305

Finansieringsverksamheten
Minskning av skuld		
Utbetald utdelning		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

-4 440
-8 120
-12 560

-4 089
-7 960
-12 049

-8 120
-8 120

-7 960
-7 960

Årets kassaflöde		
Likvida medel vid årets början		
Likvida medel vid årets slut		

-11 137
55 764
44 627

21 438
34 326
55 764

-18 840
45 941
27 101

21 745
24 196
45 941

Kassaflöde – Koncernen 2009 (KSEK)
Rörelseresultat före avskrivningar
Finansnetto
Betald skatt
Minskning av varulager
Ökning av fordringar
Ökning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringar
Minskning av långa skulder
Utdelning till aktieägare
Förändring av kassan
-80 000

-60 000

-40 000
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-20 000
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20 000
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60 000
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Koncernens förändring i eget kapital
Not 20	Aktie
kapital

Bundna
reserver

Eget kapital 31 december 2007
2 000
76 754
Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital		
13 661
Utdelning			
Årets resultat			
Eget kapital 31 december 2008
2 000
90 415
Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital		
2 724
Utdelning			
Årets resultat			
Eget kapital 31 december 2009
2 000
93 139

Fritt eget	Summa eget
kapital
kapital
80 579
-13 661
-7 960
11 091
70 049
-2 724
-8 120
14 101
73 306

159 333
-7 960
11 091
162 464
-8 120
14 101
168 445

Moderbolagets förändring i eget kapital
Not 20	Aktie
Reservfond
kapital		
Eget kapital 31 december 2007
2 000
400
Utdelning			
Årets resultat			
Eget kapital 31 december 2008
2 000
400
Utdelning 			
Fusionsresultat 			
Årets resultat			
Eget kapital 31 december 2009
2 000
400

61

Fritt eget	Summa eget
kapital
kapital
75 572
-7 960
-1 076
66 536
-8 120
-52
4 545
62 909

77 972
-7 960
-1 076
68 936
-8 120
-52
4 545
65 309

Noter
Not 1

Företagsinformation

Redovisningen för SOS Alarm Sverige AB, med säte i
Stockholm, har godkänts för publicering enligt ett styrelsebeslut
från den 12 mars 2010 och kommer att föreläggas årsstämman
2010 för fastställande.
Koncernens huvudsakliga verksamhet beskrivs i not 3.

Not 2

Redovisnings- och värderingsprinciper
Moderbolaget har i samarbete med Ericsson utvecklat ny teknisk plattform. SOS Alarm har en i tiden obegränsad nyttjanderätt till detta kommunikationssystem. Systemet har tagits i drift
under 2004 och avskrives från detta år.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer.
Redovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden.
Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Vissa justeringar har gjorts av jämförelseårets siffror i syfte att
öka jämförbarheten.

Redovisat värde för materiella anläggningstillgångar granskas
beträffande eventuell värdeminskning när händelser eller
ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet
eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. Om det finns
sådana indikationer och om det redovisade värdet överstiger det
förväntade återvinningsbara beloppet skrivs tillgångarna eller
de kassagenererande enheterna ned till det återvinningsbara
beloppet. Nedskrivningar redovisas i resultaträkningen.

För tillämpning av RR29 Ersättningar till anställda, se nedan
om principer avseende Pensioner och övriga utfästelser om
förmåner efter avslutad anställning.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 angående
koncernredovisning med tillämpning av förvärvsmetoden.
Omräkning av utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den kurs som
gäller på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder
som är uttryckta i utländska valutor redovisas i balansräkningen
omräknade till den kurs som gällde på balansdagen.

Placeringar
Placeringar värderas till anskaffningsvärde då de första gången
redovisas i balansräkningen. Anskaffningsvärdet motsvarar det
verkliga värdet av den ersättning som lämnats inklusive kostnader som är hänförliga till förvärvet. Efter det att en placering
tagits upp i redovisningen första gången sker värdering enligt
lägsta värdets princip och med tillämpning av s k portföljmetod.

Immateriella tillgångar
Goodwill avseende förvärvat dotterbolag avskrives enligt plan
under 5 år

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och
återanskaffningsvärdet.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar.

Kundfordringar och övriga fordringar
Kundfordringar, som vanligtvis förfaller till betalning efter 30
dagar, redovisas till fakturerat belopp med avdrag för bedömd
förlustrisk.

Eget arbete som läggs ned på utveckling av anläggningstillgångar aktiveras med utgångspunkt i nedlagd tid.

Likvida medel
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank.

Linjär avskrivning tillämpas över tillgångarnas nyttjandeperiod
enligt följande:
Byggnader
33 år
Kommunikationsutrustning
3–10 år
Datorer
3–5 år

Avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen när bolaget har en förpliktelse (legal eller informell) på grund av en inträffad händelse
och då det är sannolikt att förpliktelsen kommer att uppfyllas
och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om bolaget
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räknar med att erhålla en gottgörelse motsvarande en avsättning som gjorts, till exempel genom försäkringsavtal, redovisas
gottgörelsen som en tillgång i balansräkningen, men först då
gottgörelsen är i det närmaste säker. Om effekten av tidsvärdet
för den framtida betalningen bedöms som väsentlig fastställs avsättningens värde genom att det förväntade framtida kassaflödet
nuvärdesberäknas med en diskonteringsfaktor (före skatt) som
avspeglar marknadens aktuella värdering av tidsvärdet och de
eventuella risker som hänförs till förpliktelsen. Den successiva
ökning av det avsatta beloppet som nuvärdeberäkningen medför
redovisas som en räntekostnad i resultaträkningen.

Aktiverat arbete för egen räkning
Eget arbete som omfattar utveckling av anläggningstillgångar
redovisas som intäkt med utgångspunkt i under året nedlagd tid.
Ränta
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas
(beräkningen sker på basis av underliggande tillgångs avkastning enligt effektiv ränta).
Forsknings- och utvecklingsutgifter
Utgifter för forskning kostnadsförs löpande, medan utgifter
för utveckling aktiveras om de medför framtida ekonomiska
fördelar.

Pensioner och övriga utfästelser
om förmåner efter avslutad anställning
Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett
uttalande från Redvisningsrådets Akutgrupp, URA 42; är detta
en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För
räkenskapsåret 2009 har bolaget inte haft tillgång till sådan
information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en
förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas
genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan, det vill säga erlagda premier redovisade som
kostnad i resultaträkningen.

Inkomstskatt
Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för på
balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader, d v s
mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga
värden och å andra sidan deras redovisade värden. Uppskjuten
skatteskuld redovisas i balansräkningen för alla skattepliktiga
temporära differenser.
Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla
temporära differenser och outnyttjade underskottsavdrag, i den
utsträckning det är sannolikt att framtida skattepliktiga vinster
kommer att finnas tillgängliga och mot vilka de temporära differenserna eller outnyttjade underskottsavdragen kan komma att
utnyttjas, utom då den uppskjutna skattefordran hänför sig till
en avdragsgill temporär differens för en tillgång eller skuld, som
vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat
eller skattepliktigt resultat.

Leasing
Finansiella leasingavtal, som i allt väsentligt till hyrestagaren överför alla sådana risker och fördelar avseende den
förhyrda tillgången som förknippas med ägandet redovisas
som tillgång i koncernens balansräkning från och med det att
avtalet ingås. Tillgången värderas då till det leasade objektets
verkliga värde, eller, om lägre, till nuvärdet av minimileaseavgifterna för leasingperioden. Betalningen av leasingavgifterna
uppdelas i finansiella kostnader och minskning (amortering)
av den finansiella skulden på ett sådant sätt att en rimlig
räntesats på den redovisade skulden uppnås. De finansiella
kostnaderna belastar koncernens resultat. Tillgångar enligt
finansiella leasingavtal skrivs av över den kortaste perioden
av beräknad nyttjandetid respektive leasingavtalets löptid.
Hos moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt de
regler som gäller för operationella leasingavtal.

De uppskjutna skattefordringarnas redovisade värde prövas vid
varje balansdag och minskas i den utsträckning som det inte
längre är sannolikt att tillräckligt stor beskattningsbar vinst
kommer att finnas tillgänglig för att utnyttja hela eller delar av
de uppskjutna skattefordringarna.
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder beräknas med
hjälp av de skattesatser som förväntas gälla för den period
då fordringarna avräknas eller skulderna regleras, baserat på de
skattesatser (och den skattelagstiftning) som föreligger, eller i
praktiken föreligger, på balansdagen.

Inga övriga räntebärande skulder föreligger.
Intäkter
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska fördelarna kommer att erhållas och intäkter kan
beräknas på ett tillförlitlig sätt.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar in- och utbetalningar under året och
är upprättad enligt indirekt metod.

Försäljning av tjänster
Samtliga koncernens och moderbolagets intäkter redovisas i
den period arbetet utförts.
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Not 3

Segmentinformation

SOS Alarm-koncernens verksamhet bedrivs i moderbolaget
SOS Alarm Sverige AB samt i de rörelsedrivande dotterbolagen
YouCall Sverige AB och Rescue Electronic AB. Verksamheterna
leds och organiseras var för sig med utgångspunkt från karaktären på de olika tjänster som erbjuds.

Rescue Electronic AB förvärvades vid årsskiftet 2004/2005.
Företaget som tillhandhåller larmmottagningsutrustning
redovisas inom segmentet SOS centraler.
Verksamheten i YouCall Sverige AB omfattar produktion och
försäljning av telekommunikations- och telefonitjänster.

SOS Alarm Sverige AB har 18 SOS-centraler runt om i landet.
Verksamheten omfattar ansvar för nödnumret 112, dvs samhällets alarmering av ambulans, räddningstjänst, polis m m samt
andra typer av kundanpassade larm- och servicetjänster som
kan kombineras med SOS-tjänsten. Detta gäller t ex automatlarm, trygghetslarm, personlarm, jourförmedling, sjukvårdsrådgivning samt samordning och dirigering av transporter.

Nettoomsättning per segment
SOS centraler
Callcenter
Koncernjustering

2009
773 971
41 857
-7 965

Summa koncernen
807 863
		
Rörelseresultat per segment
SOS centraler
11 160
Callcenter
7 387
Summa koncernen

Not 4

18 547

2008
736 770			
31 105
-7 194
760 681		

11 201		
1 811		
13 012

Intäkter per verksamhetsområde och dotterbolag
samt inköp och försäljning mellan koncernföretag

Moderbolaget
Samhällstjänster: 112 / Räddningstjänster
Samhällstjänster: Vård
Säkerhetstjänster
Jourtjänster
Övriga intäkter
Summa moderbolaget

2009
292 758
206 898
195 736
63 224
11 383
769 999

2008
279 822			
202 071			
181 032			
60 040 		
7 734 		
730 699 		

Koncernen			
YouCall Sverige AB
41 857
31 105			
Rescue Electronic AB
3 972
6 071 		
Moderbolagets inköp från dotterbolag
-7 587
-6 846			
Moderbolagets försäljning till dotterbolag
-378
-348			
Summa koncernen

807 863
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760 681

Not 5

Information angående ersättning till revisorer		

		

2009

Moderbolaget			
Revision
Ernst & Young AB
521
Riksrevisionen
92
Fristående uppdrag
Ernst & Young AB
40
		
653
Koncernen
Revision
Ernst & Young AB
561
Riksrevisionen
92
Fristående uppdrag
Ernst & Young AB
40
693

		

Not 6

2008
367			
80			
34 		
481
		
403			
80			
34			
517

Medeltalet anställda

2009		
2008				
	Antal anställda
Varav män	Antal anställda
Varav män
Moderbolaget
Sverige
Dotterbolag
Sverige
Koncernen totalt

Not 7

829

38 %

777

45

33 %

44

874

38 %

821

38 %			

30 %		
38 %

Fördelning mellan kvinnor och män i styrelse och företagsledning

		 2009-12-31			 2008-12-31			
	Antal kvinnor	Antal män	Totalt	Antal kvinnor	Antal män	Totalt
Moderbolaget
Styrelse
Företagsledning

4
4

7
10

11
14

5
3

6
9

11
12

Koncernen
Styrelser
Företagsledningar

5
7

16
14

21
21

5
4

17
14

22
18
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Not 8

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2009		
2008		
	Löner och andra	Sociala kostnader	Löner och andra	Sociala kostnader
ersättningar
(varav pensionskostn.)
ersättningar
(varav pensionskostn.)
Moderbolaget
302 048
		
Dotterbolagen
12 411
		
Koncernen totalt
314 459
		

124 147
284 080
(22 979)* 		
4 659
12 360
(654)* 		
128 806
296 440
(23 633)** 		

115 204
(17 003)*
4 663
(536)*		
119 867
(17 539)**

* Av Moderbolagets pensionskostnader avser 0 (0) KSEK gruppen styrelse och VD.
** Av Koncernens pensionskostnader avser 10 (2) KSEK gruppen styrelse och VD.

Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta
uppgår till 13,5 (7,8) MSEK för koncernen och 13,1 (7,4) MSEK
för moderbolaget. Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2009 uppgick
Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån
till 141 procent (112). Den kollektiva konsolideringsnivån
utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av
försäkringsåttagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med
RR 29.

från bolagets sida med anledning av den särskilda förtroendeställning dessa medarbetare har i bolaget. Till medlemmarna i
koncernledningen, 13 st (11) exkl VD, har löner och förmåner
utgått med 10 828 (9 142) KSEK. Övriga förmåner utgöres
huvudsakligen av tjänstebil för ett maximalt inköpsvärde av 7
prisbasbelopp samt fri bensin. Dessa personer har en pensionsålder på 65 år och omfattas av Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän (ITP). Pensionskostnaderna uppgick till
2 260 (1 942) KSEK.
I enlighet med styrelsebeslut har till vinstandelsstiftelsen
Minova avsatts 2 080 KSEK (1 600) inklusive löneskatt, varav
dotterbolagen avsatte 112 KSEK (85). Under år 2000 infördes
ett resultatandelssystem- Mål- och incitamentsprogrammet
SOS MINOVA för anställda i koncernen. SOS MINOVA utgår
dels från vissa resultatparametrar dels från målbonus som delas
ut om vissa uppsatta verksamhetsmål uppnås. Avsättning till
moderbolagets VD sker ej, vilket också gäller koncernens
ledningsgrupp från år 2009.

Vid eventuell uppsägning erhåller VD ersättning motsvarande
två årslöner. Under uppsägningstiden åtnjuter VD samtliga
anställningsförmåner. Denna rätt bortfaller dock i motsvarande
mån om VD har lön eller anställningsförmåner av motsvarande
slag i annan anställning. VD har avtal om anställning till och
med 31 december 2009. VD:s ålderspension är fullt intjänad
och tryggad, varför inget ytterligare pensionsåtagande föreligger.
Koncernledningen har en uppsägningstid av högst 24 månader

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och anställda:
2009		
2008		
	Styrelse och VD	
Övriga anställda	Styrelse och VD	
Övriga anställda
Moderbolaget Sverige

2 112

299 936

1 878

282 202

Totalt moderbolaget

2 112

299 936

1 878

282 202

Dotterbolag Sverige
Koncernen totalt

120

12 291
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12 294

2 232

312 227

1 944

294 496

Styrelsens ordförande erhöll under året ett arvode om 82 (82)
KSEK. De övriga bolagsstämmovalda ledamöterna erhöll ett
arvode om 44 (44) KSEK per ledamot för helt år. Arbetstagarrepresentanterna i styrelsen uppbar ett arvode om 1 (1) KSEK per
styrelsetillfälle. Styrelseledamöterna har inga pensionsförmåner
eller avtal om avgångsvederlag.

Till VD har lön och förmåner utgått med 1 645 (1 579) KSEK.
Inga tantiem eller liknande har utbetalts till styrelse eller VD.
Inga bonusavtal eller incitamentsprogram som omfattar
gruppen styrelse och VD finns i moderbolaget eller koncernen.
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Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare:
		Grundlön/
Övriga 	Summa 			Pensions-		Uppsäg		Styrelseförmåner					 kostnad		ningstid,
		arvode											månader*
Ordförande Johnny Magnusson
Ledamot Bo Anderson
Ledamot Tommy Bernevång
Ledamot Göran Gunnarsson
Ledamot Maria Khorsand (från 2009-04-03)
Ledamot Hanna Lagercrantz
Ledamot Ingrid Lennerwald
Ledamot Ewa Ställdal
Ledamot Håkan Sörman
Ledamot Ingrid Udén Mogensen (till 2009-04-03)
Ledamot Thommie Lundqvist (från 2009-04-03)
Ledamot Rasmus Rasmussen
Ledamot Ann-Cathrin Lööf (till 2009-04-03)
Suppleant Lise-Lotte Bäckström
Suppleant Margareta Lundén (från 2009-08-13)
Verkställande direktör Sven-Runo Bergqvist
Stabschef Bertil Albertsson
Diektörsassistent Asta Lennartsson
Affärsområdeschef Ove Dahlkvist
Affärsområdeschef Anders Eklöf
Affärsområdeschef Anders Myrbäck
Affärsområdeschef Nils-Erik Norin
Ekonomichef Eva-Karin Lilja
Teknikchef Per Palm
Marknadschef Thomas Peters
Kommunikationschef Ingela Petö
Krisberedskapschef Jan Pie
Affärsutvecklingschef Thomas Stenbäck
Chef för human resource Agneta Weman

82
44
44
44
33
44
44
44
44
11
6
9
1
7
4
1514
809
577
774
767
860
783
772
875
876
474
974
693
936

131
72
1
59
60
61
52
81
73
73
30
66
66
84

* Uppsägningstid från bolagets sida/uppsägningstid från den anställdes sida.
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82
44
44
44
33
44
44
44
44
11
6
9
1
7
4
1645
881
578
833
827
921
835
853
948
949
504
1040
759
1020

277
112
220
236
137
174
161
170
202
73
182
87
239

0

24/6
24/6
1/1
24/6
18/6
24/6
24/6
24/6
24/6
24/6
18/6
24/6
24/6
24/6

Not 9

Sjukfrånvaro vid moderbolaget

2009
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid.
3,1 %
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande 		
sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer.
5,4 %

2008
4,4 %
47,6 %

Sjukfrånvaro fördelad efter kön
Män
Kvinnor

2,1 %
3,7 %

2,8 %
5,5 %

Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori
29 år eller yngre
30-49 år
50 år eller äldre

3,9 %
2,9 %
3,0 %

3,7 %
3,9 %
5,8 %

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
Räntor

2009
3 978

2008
6 460

Summa

3 978

6 460

3 946
3 946

6 165
6 165

Moderbolaget
Räntor
Summa

Not 11 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
Räntor
Räntor leasingobjekt
Övriga finansiella kostnader

2009
134
358
-

2008
380
322
10

Summa

492

712

Moderbolaget
Räntor
Övriga finansiella kostnader

128
-

375
10

Summa

128

385

2009

2008

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan

-1 472

-13 965

Avsättning till periodiseringsfond

-2 634

-1 885

Summa

-4 106

-15 850

Not 12 Bokslutsdispositioner
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Not 13 Inkomstskatt
Koncernen

2009

2008

-4 202
-2 091

-5 733
-1 485

Summa
-6 293
		
Redovisat resultat före skatt
22 033
Skatt enligt gällande skattesats
-5 795
Uppskjuten skatteintäkt avseende sänkt skattesats från 2009
Skatteffekt av kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla
-401
Skatteffekt av intäkter som inte är skattepliktiga
2
Skatteeffekt av schablonintäkt avseende periodiseringsfonder
-18
Skatteeffekt avseende underskottsavdrag som inte redovisas
som uppskjuten skattefordran
Justeringar hänförliga till tidigare perioder *
-81

-7 218

Redovisad skattekostnad

-7 218

Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skattekostnad

-6 293

Moderbolaget
Aktuell inkomstskatt

18 760
-5 253
2 027
- 472
19
-6
-2
-3 531

-2 079

-5 115

Summa

-2 079

-5 115

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Skatteffekt av kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla
Skatteeffekt av intäkter som inte är skattepliktiga
Skatteeffekt av schablonintäkt avseende periodiseringsfonder
Justeringar hänförliga till tidigare perioder *

6 624
-1 742
-328
1
-10
-

4 039
-1 131
-470
17
-3 531

Redovisad skattekostnad

-2 079

-5 115

Den gällande skattesatsen i såväl koncernen som moderbolaget är 26,3 % (28 %).
Inga underskottsavdrag förekommer i koncernen.
* Bolaget har för taxeringsåren 2003 och 2004 enligt Kammarrättens dom nekats avdrag
för nedskrivning av omsättningstillgångar i form av marknadsnoterade värdepapper.
Betald skatt uppgår till 2 570 respektive 961 KSEK.
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Not 14 Goodwill
						
							
2009		
Goodwill hänförlig till förvärv av dotterbolaget Rescue Electronic AB
Ingående anskaffningsvärde
465

2008
465

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

465

465

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-372
-93

-279
- 93

Utgående ackumulerade avskrivningar

-465

-372

-

93

Utgående planenligt restvärde

Not 15 Materiella anläggningstillgångar, byggnader och mark
Koncernen och moderbolaget

2009

2008

Ingående anskaffningsvärde byggnad

308

308

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

308

308

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-270
-9

-261
-9

Utgående ackumulerade avskrivningar

-279

-270

29
99

38
99

Utgående planenligt restvärde fastigheten

128

137

Taxeringsvärden, byggnad
Taxeringsvärden, mark

262
116

262
116

378

378

Utgående planenligt restvärde byggnad
Mark
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Not 16 Materiella anläggningstillgångar, kommunikationsutrustning och inventarier
Koncernen
2009
		

Varav
2008
leasingobjekt		

Varav
leasingobjekt

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utrangeringar

633 323
73 682
-218 516

171 962
-171 962

712 881
39 053
-118 611

171 962
-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

488 489

-

633 323

171 962

Ingående avskrivningar
Utrangeringar
Årets avskrivningar

-420 194
218 516
-53 647

-171 962
171 962
-

-480 732
118 611
-58 073

-164 434
-7 528

-255 325
233 164

-

-420 194
213 129

-171 962
-

2009		
456 180 		
73 587 		
-46 553		

2008
536 486
38 305
-118 611

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

483 214 		

456 180

Ingående avskrivningar
Utrangeringar
Årets avskrivningar

-245 005		
46 553 		
-53 037		

-313 655
118 611
-49 961

-251 489		

-245 005

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärde
Utrangeringar
Inköp

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

231 725 		 211 175

Not 17 Andelar i koncernföretag
		
		

Kapital andel	Antal andelar Bokfört värde

YouCall Sverige AB
Rescue Electronic AB

70 %
100 %

3 500
1 000

350
2 200

				

2 550

Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte:
		
Organisationsnummer	Säte
YouCall Sverige AB
556535-9501
Piteå
Rescue Electronic AB
556274-9738
Gävle
De tidigare vilande dotterbolagen SOS Flyg i Sverige AB, SOS Säkerhetstjänster AB samt Security Säkerhetskonsult AB
fusionerades med moderbolaget 2009-09-01.
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Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen		

2009-12-31

Service och underhåll
Hyra och leasing
Försäkring
Telekostnader
Övrigt förutbetalt
Ej fakturerade intäkter
Summa		

3 271
11 133
326
3 275
4 464
10 807
33 276

Moderbolaget
Service och underhåll
Hyra och leasing
Försäkring
Telekostnader
Övrigt förutbetalt
Ej fakturerade intäkter
Summa		

3 271
10 446
326
3 266
4 229
9 110

2008-12-31
2 520		
8 922		
351		
3 848		
4 693		
9 368		
29 702

2 449		
8 181		
322		
3 837		
3 927		
7 691		

30 648

26 407

2009-12-31

2008-12-31

Not 19 Kortfristiga placeringar
Koncernen		
Nordeas institutionella räntefond för korta placeringar
Nordeas likviditetsinvest
Nordeas fasträntekonto

9 266
1 963
1 000

		
Moderbolaget
Nordeas institutionella räntefond för korta placeringar

12 229
9 266
9 266

		

35 511		
1 963
-		
37 474
35 511		
35 511

Not 20 Eget kapital
Aktiekapitalet består av 20 000 aktier varav 10 000 A-aktier och 10 000 B-aktier.
Samtliga aktier har vardera en röst.
Ägarna av aktier serie A respektive serie B äger rätt att vardera utse fyra styrelseledamöter.
Samtliga ägare utser gemensamt ytterligare en styrelseledamot som skall vara styrelsens ordförande.

Not 21 Obeskattade reserver
		
Skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan
Periodiseringsfond, tax 2009
Periodiseringsfond, tax 2010
Summa		

2009-12-31
120 747
1 885
2 634
125 266
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2008-12-31
119 275
1 885		
-		
121 160

Not 22

Avsättningar

		
Uppskjuten skatteskuld

2009-12-31
32 119

2008-12-31
30 027		

32 119

30 027		

2009-12-31
4 440

2008-12-31
4 089		
-

4 440

4 089		

Summa		

Not 23 Skuld finansiella leasingavtal
Kortfristiga skulder
2009		
2010		
Summa		
Långfristiga skulder
2010		

-

4 440

Summa		

-

4 440

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen		
Semesterskuld och övriga löneskulder
Sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2009-12-31
18 152
14 079
11 449
174 703

2008-12-31
19 711		
14 345		
13 146		
171 285		

218 383

218 487		

17 472
13 525
10 573
174 703

18 731		
13 719
12 859
171 284		

Moderbolaget
Semesterlöneskuld och övriga löneskulder
Sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Summa upplupna kostnader och förutbetala intäkter

216 273

73

216 593

Not 25 Nyckeltalsdefinitioner
Uppskjuten skatt har beräknats med 26,3 %.
Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
Justerat eget kapital Beskattat och obeskattat eget kapital plus minoritetens andel av eget kapital.
Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder.
Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Avkastning på eget kapital efter skatt Resultat efter finansnetto minskat med skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.

		

Stockholm den 12 mars 2010						

		
		

Johnny Magnusson						
Ordförande

Tommy Bernevång 		

Bo Anderson

Maria Khorsand		

Göran Gunnarsson		

Ingrid Lennerwald 		

Hanna Lagercrantz				

Håkan Sörman 		

Ewa Ställdal					

Rasmus Rasmussen		

Thommie Lundqvist
Personalrepresentant			

Personalrepresentant		

		
		

Sven-Runo Bergqvist

		

Verkställande direktör				

		
		 Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 mars 2010.
						
Ernst & Young AB		
Riksrevisionen			
Magnus Fagerstedt		

Henrik Söderhielm		

Auktoriserad revisor		

Auktoriserad revisor				
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i SOS Alarm Sverige AB. Org nr 556159-5819
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning i SOS Alarm Sverige AB för räkenskapsåret 2009.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala
oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om
ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden
nedan.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.
Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med
hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de
upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning
i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 19 mars 2010
Ernst & Young AB			

Riksrevisionen

Magnus Fagerstedt			
Auktoriserad revisor		

Henrik Söderhielm
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport
för år 2009
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2009.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen.
Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet
och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade
revisorer, som anlitats som sakkunniga i granskningen.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.
Av årsstämman i SOS Alarm Sverige AB utsedda lekmannarevisorer i SOS Alarm Sverige AB.

Stockholm den 19 mars 2010
Inga Arnell Lindgren		

Kenneth Strömberg
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SOS Alarms styrelse och VD
Oppositionsråd
Västra Götalandsregionen
f. 1952
Ordförande 2007.
Övriga styrelseuppdrag: Vice
ordförande regionstyrelsen m fl
Västra Götalandsregionen,
Göteborgs Hamn AB, Liseberg AB,
RudPedersen AB, ordf,
GDA Sverige AB, ordf.

JohNny Magnusson
Ordförande

Landstingsdirektör
f. 1951
Ledamot i styrelsen 2006.
SOS-operatör 1988f. 1964
Personalrepresentant i styrelsen 2006.
Facklig förtroendeman från 1994.

Fil kand.
Övriga styrelseuppdrag:
Sjukvårdsrådgivningen.se,
Ledamot, Örebro universitetsstyrelse,
Ledamot/VD, Örebro läns landstings
förvaltnings AB.

Social service gymnasium.
Väktare.

Liselotte Bäckström
Suppleant

Bo Anderson
Ledamot

Departementssekreterare
Näringsdepartementet
f. 1970
Ledamot i styrelsen 2008.
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.
M. Phil. in Economics, Cambridge University,
Cambridge.

VD
SL, Storstockholms Lokaltrafik
f. 1950
Ledamot i styrelsen 2007.

Tidigare anställningar: S.G. Warburg, UBS, UBS
Brunswick, SEB.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Svenska skepps
hypotekskassan och Svenska rymdaktiebolaget.

FHS teknisk chefskurs.

Göran gunnarsson
Ledamot

Hanna Lagercrantz
Ledamot

Senior Advisor Bactiguard AB 		
VD Bactiguard Technology
f. 1949
Ledamot i styrelsen 2004.

Kommunpolitisk sekreterare
Kristdemokraternas riksorganisation
f. 1959
Ledamot i styrelsen 2007.

Socionom, PhD Hc.
Övriga styrelseuppdrag:
PTS (vice ordförande), Biolin AB,
Farmacevtföretagarna AB, Forskningsrådet
för Arbetsliv och Socialvetenskap, FAS
(ordförande).

Landstingsfullmäktigeledamot i
Landstinget Jönköpings län fr 1994.
Vice ordförande i landstingets
allmänpolitiska utskott.
Ledamot styrelsen Tvätteriet Norrköping.

Ewa Ställdal
Ledamot

Tommy
Bernevång forsberg
Ledamot
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Verkställande direktör i SOS Alarm
sedan 1 januari 1994
f. 1943
Fil lic.
Övriga styrelseuppdrag: Ordf i Sveriges
Säkerhetsföretag, SWESEC. Styrelseledamot i
Lernia och i Stiftelsen Statshälsan.

Sven-Runo Bergqvist
VD SOS Alarm

Personalrepresentant i styrelsen 2009.
f. 1957
Driftledare SOS Alarm Stockholm
f. 1949
Personalrepresentant i styrelsen 2007.

SOS-operatör/Sjuksköterska.
Förtroendevald för Vårdförbundet sedan 2005.

Rasmus RasmussEn
Ledamot

Margareta Lundén
Suppleant

Regionråd i Region Skåne
med ansvar för Hälso- och sjukvårdsfrågor
f. 1948
Ledamot i styrelsen 2007.

SOS-operatör 2002f. 1976
Personalrepresentant i styrelsen 2009.
Facklig förtroendeman från 2004.

Övriga uppdrag: SKL,
Läkemedelsskadenämnden,
Rikssjukvårdsnämnden.

Gymnasieekonom, IT-Tekniker.

Ingrid Lennerwald
Ledamot

Thommie Lundqvist
Ledamot

VD och Koncernchef
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
f. 1957
Ledamot i styrelsen 2009.

Verkställande direktör
Sveriges Kommuner och Landsting
f. 1952
Ledamot i styrelsen 2005.

Master of Science vid California State University
Fullerton, Verkställande direktör i SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut AB sedan 2007.
Tidigare olika direktörsbefattningar på Ericsson
(1987-2004), OMX Technology (2004-2005)
samt Dell Sweden AB (2006). Styrelseledamot i
KK-stiftelsen, ledamot i Teknikdelegationen
och IT-rådet.

Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.
Övriga styrelseuppdrag:
SBU – Statens beredning för
medicinsk utvärdering, RKA- Rådet
för främjande av kommunala
analyser, KPA AB, Dagens Samhälle AB, SKL
Kapitalförvaltnings AB.

Maria Khorsand
Ledamot

Håkan Sörman
Ledamot
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Ledningsgruppen SOS Alarm

bertil albertson
Stabschef

Asta Lennartsson
Direktörsassistent

Agneta Weman
Chef för Human Resource

Thomas Stenbäck
Affärsutvecklingschef

Per palm
Teknikchef

Jan Pie
Krisberedskapoch jourteletjänster

Tomas Hallberg
Marknadschef

Ingela Petö
Kommunikationschef

Nils-erik norin
Affärsområde Norr
Tjänsteområde 112, Räddning

Anders Myrbäck
Affärsområde Syd
Tjänsteområde Säkerhet

Anders Eklöf
Affärsområde Mitt
Tjänsteområde Trygghet
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Eva-karin Lilja
Ekonomichef

Ove Dahlkvist
Affärsområde Fyrklövern
Tjänsteområde Vård

Adresser
HUVUDKONTOR
SOS Alarm Sverige AB
Humlegårdsgatan 17
Box 5776
114 87 STOCKHOLM
Tel: 08-407 30 00
Fax: 08-611 63 36
www.sosalarm.se

AFFÄRSOMRÅDE NORR
SOS Alarm
Skomakargatan 35
972 41 LULEÅ
Tel: 0920-25 27 00
Fax: 0920-25 27 09

SOS Alarm
Solbacken
931 76 SKELLEFTEÅ
Tel: 0910-593 00
Fax: 0910-593 09

SOS Alarm
Björneborgsgatan 40
854 60 SUNDSVALL
Tel: 060-55 33 00
Fax: 060-55 33 09

SOS Alarm
Fyrvallavägen 4
831 43 ÖSTERSUND
Tel: 063-75 08 00
Fax: 063-75 08 09

SOS Alarm
Nobelvägen 2
Box 975
801 33 GÄVLE
Tel: 026-16 18 00
Fax: 026-16 18 09

SOS Alarm
Kursgården Viktoria
Box 387
751 06 UPPSALA
Tel: 018-66 04 00
Fax: 018-66 04 09

SOS Alarm
Vallbyleden 9
Box 101
721 05 VÄSTERÅS
Tel: 021-16 38 00
Fax: 021-16 38 09

SOS Alarm
Infanterigatan 20
653 40 KARLSTAD
Tel: 054-55 63 00
Fax: 054-55 63 09

SOS Alarm
Albrektsvägen 148
602 39 NORRKÖPING
Tel: 011-15 80 00
Fax: 011-15 80 09

SOS Alarm
Malmskillnadsgatan 64
Box 1309
111 83 STOCKHOLM
Tel: 08-454 37 00
Fax: 08-454 37 09

SOS Alarm
Nastagatan 10
Box 33620
701 35 ÖREBRO
Tel: 019-45 73 00
Fax: 019-45 73 09

SOS Alarm
Kristinehedsvägen 2
302 44 HALMSTAD
Tel: 035-266 70 00
Fax: 035-266 70 09

SOS Alarm
Glansgatan 7
554 54 JÖNKÖPING
Tel: 036-36 50 00
Fax: 036-36 50 09

SOS Alarm
Annetorpsvägen 4
216 23 MALMÖ
Tel: 040-676 98 00
Fax: 040-676 98 09

SOS Alarm
Fagrabäcksvägen 7
Box 243
351 05 VÄXJÖ
Tel: 0470-76 60 00
Fax: 0470-76 60 09

AFFÄRSOMRÅDE FYRKLÖVERN
SOS Alarm
Lugnetleden 3
791 38 FALUN
Tel: 023-76 28 00
Fax: 023-76 28 09

AFFÄRSOMRÅDE MITT
SOS Alarm
Sundbyvägen 2
631 86 ESKILSTUNA
Tel: 016-34 17 00
Fax: 016-34 17 09

AFFÄRSOMRÅDE SYD
SOS Alarm
Åvägen 2
Box 5424
402 29 GÖTEBORG
Tel: 031-703 10 00
Fax: 031-703 10 09

DOTTERBOLAG
YouCall Sverige AB
Karl Grankvist väg 1 C
Box 743
941 28 PITEÅ
Tel: 0911-932 00
Fax: 0911-925 44
www.youcall.se

Rescue Electronic AB
Box 805
801 30 Gävle
Tel: 026-10 52 50
Fax: 026-10 24 05
www.rescue.nu
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