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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD) och 

Ingela Hallgren (KD) Kostnadsfritt trygghetslarm i 

hemmet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen bifalls.            

Sammanfattning 

Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26 lämnat in förslaget att  

trygghetslarm i bostaden återigen blir kostnadsfritt.          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden, Sociala 

omsorgsnämnden, Centrala pensionärsrådet samt Kommunala 

funktionshinderrådet.  

Centrala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker 

motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen och Sociala 

omsorgsnämnden har inte inkommit med något yttrande.   

Kostnaden för att tillhandahålla avgiftsfria trygghetslarm är låg i förhållande till 

den trygghetsskapande effekt som det skulle medföra. Det är vidare en åtgärd 

som skulle vara kostnadseffektiv, då den sannolikt skulle spara in kostnader 

genom minskad administration.  

Ärendet i sin helhet 

Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26 lämnat in förslaget att  

trygghetslarm i bostaden återigen blir kostnadsfritt.          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden, Sociala 

omsorgsnämnden, Centrala pensionärsrådet samt Kommunala 

funktionshinderrådet.  



Centrala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker 

motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen och Sociala 

omsorgsnämnden har inte inkommit med något yttrande.  Remissvaren i sin 

helhet bilägges ärendet.  

Socialstyrelsen genomförde 2014 en kartläggning hur kommunernas 

avgiftssystem inom vård och omsorg om äldre är utformade. 247 kommuner 

har svarat. Endast en procent av kommunerna tillhandahåller larmet helt 

avgiftsfritt, Borås och Österåker.  Resten av kommunerna tar ut en 

månadsavgift. Borås har med andra ord ett utmärkt tillfälle att vara en 

föregångare i Sverige. Ett avgiftsfritt trygghetslarm skulle skicka en signal om 

att medborgare i behov av stöd och omsorg kan åldras i trygghet i förvissningen 

om att det finns hjälp att få, den dagen egna kraften inte längre räcker till. 

Cirka 1400 personer har enbart larm som insats. 2016-01-01 till 2019-03-31 har 

inga avslagsbeslut fattats för trygghetslarm . Det som dock kan ske ibland är att 

man bedömer att den enskilde är oförmögen att larma (kognitiv svikt eller 

fysiskt hinder) varpå man undviker att rekommendera larm då det skulle inge en 

falsk förhoppning om trygghet. Dessa brukare brukar istället bedömas behöva 

regelbundna tillsynsbesök. 

Kommunstyrelsens ställningstagande  

Kostnaden för att tillhandahålla avgiftsfria trygghetslarm är låg i förhållande till 

den trygghetsskapande effekt som det skulle medföra. Det är vidare en åtgärd 

som skulle vara kostnadseffektiv, då den sannolikt skulle spara in kostnader 

genom minskad administration.  

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls. 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse: Motion kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet 

2. Yttrande över motion från Vård – och äldrenämnden, 2017-04-27 

3. Yttrande över motion från Centrala pensionärsrådet, 2017-04-20 

4. Yttrande över motion från Kommunala funktionshinderrådet, 2017-04-20 

5. Motion: Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet, 2016-05-25 

  

Kristdemokraterna  

Niklas Arvidsson   


