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§ 98/2020

Utredning av effekterna av en halverad trygghetslarmstaxa (Dnr
KS2020/1803)
Förvaltningen har fått ett politiskt uppdrag att utreda effekterna av en halverad
trygghetslarmstaxa. Vid övergången till digital teknik för trygghetslarm genomfördes en
taxehöjning. Den nuvarande taxan för 2020 är 316 kr per månad för trygghetslarm och är
något högre än närliggande kommuners taxa för motsvarande tjänst.
Bedömningen av ärendet är att en halvering av trygghetslarmstaxan medför att brukare med få
insatser kommer att påverkas positivt. Av de 800 personer som har trygghetslarm påverkas
cirka 300 personer positivt, övriga påverkas inte alls. Den direkta orsaken till detta är att
maxtaxan styr samtliga äldreomsorgskostnader som överstiger maxtaxan för brukare på 2125
kr, i syfte att ingen skall betala mer än maxtaxan.
En taxeminskning får endast effekt för brukare med en sammanräknad avgift som understiger
maxtaxan. De ca 300 brukarna som påverkas har i flertalet fall endast trygghetslarm och betalar
idag hela sin avgift på 316 kr per månad till kommunen. Vid en halverad taxa skulle avgiften bli
158 kr per månad. En halvering av taxan skulle innebära att intäkterna för tjänsten minskar
från ca 1.1 mkr till 550 tkr.
En sänkning på 17% skulle innebära en ny taxa på 272 kr per månad.
Kommunens intäkter minskar då med ca 200 tkr per år.
Förslag till beslut är att sänka taxan till 272 kr i månaden från februari 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Utredning av effekterna av en halverad trygghetslarmstaxa
Förslag till kommunfullmäktige
Taxan för trygghetslarm sänks till 272 kr per månad från februari 2022.
__________
Expedieras till:
Lena Arnfelt/ToS
Elisabeth Sjöberg/ToS
Haleh Lindqvist
För kännedom till:
Lena Arnfelt/ToS
Elisabeth Sjöberg/ToS
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