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§ 39 

 

Motion av David Perez (SD) om kostnadsfria trygghetslarm 

KSN-2017-3197 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen. 

  

 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

  

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

  

Jonas Segersam (KD) och Markus Lagerquist (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

  

Sammanfattning 
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. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) yrkande om bifall till motionen och 

finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 februari 2019. 

Äldrenämndens förslag den 7 februari 2019 § 12. 

Arbetsutskottets förslag den 26 februari 2019 § 64. 

 



 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 

 

Handläggare 
Nord Jonas 
Forsell Tommy 
 

Datum 
2019-02-21 

Diarienummer 
KSN-2017-3197 

 
  

 
Kommunfullmäktige 

Motion av David Perez (SD) om kostnadsfria trygghetslarm 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen 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 1. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av äldreförvaltningen och kommunledningskontoret. 
 
Äldrenämnden har behandlat ärendet den 7 februari 2019 och föreslagit att motionen avslås. 
Föredragningen i nämnden sammanfaller med föredragningen nedan 
 
Protokollsutdrag återges som bilaga 2. 
 
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, det vill säga att personen har större inkomster i form av 
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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. 
 
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 därmed. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör    Utvecklingsdirektör 



V,sK 1.0\ 

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

Plats och tid: Stationsgatan 12, lokal Bergius, klockan 16.00 — 19.45 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Caroline Hoffstedt (S), ordf 
Johan Edstav (MP), 1:e vice ordf 
Tobias Smedberg (V), 3:e vice 
ordf 
Jakob Stone (S) 
Soraja Nadimpour (S) 
Staffan Yngve (S) 
Camilla Westerbom (L) 
Cecilia Forss (M) 
Helene Brodin Rheindorf (M) 
Margit Borgström (KID) 
Carolina Wigenfeldt (C) 
Ingrid Nordlander (V) 
Knut Godskesen (SD) 

Carina Juhlin förvaltningsdirektör 

Ersättare: Eileen Rönnlund-Holmgren (S) 
Claes Olsson (S) 
Gunnel Borgegård (L) 
Fylgia Flohr (MP) 
Ulf Stjemefeldt (M) 
Victor Landing (Kl)) 
Carl Aborg (V) 
Stina Jansson (Fl) 

Utses att justera: Cecilia Forss (M) Paragrafer: 1 - 22 

Caroline Hoffstedt (S), ordförande  Cecilia Forss (M), justerare 

Annie Arkebäck Moren, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Äldrenämnden 
Datum: 2019-02-07 Sista dag att överklaga: 2019-02-07 
Anslag sätts upp: 2019-02-21 Anslaget tas ner: 2019-03-14 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.0 psala.se  ochkldreförvaltningen 

Underskrift: 
Annie Arkebäck Moren 
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Uppsa Kommvi., ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 12 

Motion av David Perez (SD) om kostnadsfria trygghetslarm 
ALN-2018-0723 

Beslut 
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-01-21 från förvaltningen. 

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. 

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. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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