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Äldrenämnden 

Motion av David Perez (SD) om kostnadsfria trygghetslarm 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Ärende 
David Perez (SD) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 11 september 2017 att kommunen ska erbjuda kostnadsfria trygghetslarm för alla över 
65 års ålder i kommunen. 

Motionen återges som bilaga. 

Beredning 
Ärendet har beretts av äldreförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Föredragning 
För att få trygghetslarm kan en person över 65 år ansöka om det hos äldrenämnden. Det krävs 
ett biståndsbeslut där det är personens behov som avgör huruvida hon eller han beviljas 
trygghetslarm. 

Precis som för hemtjänst omfattas larmet av maxtaxan för äldreomsorgen. 2019 är maxtaxan 
för äldreomsorgen 2 089 kr. Kostnaden för trygghetslarm i Uppsala är 209 kr i månaden och 
en hemtjänsttimme kostar 275 kr. Det innebär att trygghetslarm är kostnadsfritt för personer 
som har 7,6 eller fler hemtjänsttimmar. Kommunen tar därtill endast ut en avgift för personer 
som har ett positivt avgiftsutrymme, dvs, att personen har större inkomster i form av 
pensioner och bostadstillägg än utgifter för bostadskostnad och minimibelopp. Personer som 
har ett negativt avgiftsutrymme betalar ingen avgift och därför inte heller för trygghetslarm. 

2018 betalade 1 888 brukare full avgift för trygghetslarm. 1 314 brukare betalade ingen avgift 
alls medan 71 brukare betalade en avgift mellan 0 och 204 kr. 
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Intäkterna för trygghetslarmen i Uppsala kommun var i januari 2018; 388 000 kronor. Att 
införa kostnadsfria trygghetslarm skulle innebära en kostnadsökning för kommunen på cirka 
4,6 miljoner per år. Eftersom de mest ekonomiskt utsatta brukarna i regel inte betalar någon 
avgift för trygghetslarm anser äldrenämnden att det saknas skäl att införa kostnadsfria 
trygghetslarm för alla. Motionen avslås dänned. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 

Äldreförvaltningen 

Carina Juhlin 
Förvaltningsdirektör 
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Motion om kostnadsfria trygghetslarm 

Trygghet är något som kommunen bör kunna garantera äldre människor. 

Trygghetslarmet är idag inkomstbaserat och har ett pristak på på 201 kronor per månad. Den senaste 
tiden har det kommit in larmrapporter på antalet äldre som lever i fattigdom i Sverige. För äldre som har 
svårt att få vardagen att gå ihop är det en påtaglig kostnad. Vi tycker att trygghetslarmet inte ska behöva 
väljas bort för att ha råd med mat eller mediciner. Trygghetslarmet bör göras tillgängligt för alla äldre 
oavsett inkomst. 

Flera kommuner runt om i Sverige har infört kostnadsfria trygghetslarm och de vittnar om en ökad 
känsla av trygghet och lättnad bland brukare av larmet sedan det blivit kostnadsfritt. 

Sverigedemokraterna värnar om landets äldre och anser att de som känner sig otrygga och i behov 
trygghetslarm ska kunna få detta utan att behöva vara orolig för att råka ut för något oförutsett, oavsett 
plånbok. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

• att kommunen ska erbjuda kostnadsfria trygghetslarm för alla över 65 års ålder i kommunen. 

Uppsala den 11 september 2017 

David Perez 

Ledamot (SD) 
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