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Ärendebeskrivning Höjning av avgift trygghetslarm
Regeringen har beslutat att samtliga svenska kommuner skall byta ut sina analoga
trygghetslarm till digitala trygghetslarm, ett arbete som skall vara färdigt senast 2016. Arbetet
med att byta ut larmen påbörjades under 2015 och vid årsskiftet 2015/2016 är majoriteten av
alla larm utbytta med undantag för ett fåtal som kommer att bytas ut under 2016.
Omsorgskontoret har i nuläget 248 trygghetslarm installerade. För att ha möjlighet att
tillgodose omsorgstagarnas behov måste ett litet lager finnas för att ett larm skall kunna
placeras ut inom ett par dagar. Totalt leasas 285 digitala trygghetslarm och 35 analoga
trygghetslarm. Att digitalisera trygghetslarmen har lett till ökade kostnader för
Omsorgsnämnden, för att möta den ökade kostnaden föreslås en avgiftshöjning. Idag är
avgiften för ett trygghetslarm 200 kronor per månad. Kostnaden för ett trygghetslarm har
mellan åren 2004-2014 legat oförändrad på 150 kronor per månad. Den senaste höjningen
skedde 2014-03-01 och larmen höjdes då med 50 kronor per månad. I Hallands övriga
kommuner ligger kostnaden för ett trygghetslarm på 193-274 kronor per månad. Nedan
redovisas Omsorgsnämndens kostnader för ett trygghetslarm.
Kostnader per larm per månad
Larm-apparat: 88 kronor
Larmcentral (innebär att Tunstall svarar på larmen): 60 kronor
Säker nyckelhantering: 74 kronor
SIM-kort (innefattar trafikavgift): 34 kronor
Totalt: 256 kronor per månad
Kostnaden för SIM-kort är en ny kostnad till följd av digitaliseringen. Tidigare då analoga
trygghetslarm användes stod omsorgstagaren själv för trafikavgifterna, med de nya digitala
trygghetslarmen står Omsorgsnämnden för kostnaden. Detta innebär en extra kostnad på 34
kronor per månad per larm. Då avgiften för ett i nuläget tar ut en avgift på 200 kronor för ett
larm som kostar 256 kronor innebär detta att vi får ett negativt resultat om – 15 960 kronor per
månad beräknad på 56 kronor x 285 larm. På ett år blir det ett negativt resultat om 191 520
kronor. För att uppnå balans mellan de avgifter vi tar ut och de intäkter vi får in är förslaget att
höja avgiften med 50 kronor per månad. Höjningen kommer därmed inte att medföra ökade
intäkter för Omsorgsnämnden.
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