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§ 60 Dnr 2015/00319  

Svar på motion: Avskaffa avgiften för trygghetslarm  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen prövas i samband med 

budgetarbetet 2018. Därmed är motionen besvarad.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) och Pirjo Thonfors (-) har lämnat en motion med 

förslaget att den avgift som tas ut av brukare av trygghetslarm ska avskaffas. 

Detta då motionärerna anser att många pensionärer inte har inkomst nog att 

betala avgiften och då väljer att avstå från trygghetslarm.  

Motionen behandlades av fullmäktige 2015-11-16 § 79 och överlämnades 

då till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan via 

delegationsbeslut remitterat motionen vidare till vård- och omsorgsnämnden 

för yttrande. Ärendet behandlades i nämnden 2016-12-06 § 79. 

Av nämndens yttrande framgår i korthet att kostnaden för trygghetslarm i 

Håbo kommun en del av maxtaxan, vilket innebär att det för hemtjänst, 

inklusive larm, aldrig kan bli dyrare än 1991 kr per månad (år 2016). Håbo 

har 200 kr i avgift, vilket år 2014 var den vanligaste nivån i kommunsverige 

enligt en studie från SKL. Något som skiljer ut Håbo kommun från många 

andra är däremot den mycket snabbt växande andelen äldre i kommunen. 

Detta innebär utmaningar för äldreomsorgen avseende såväl bemanning och 

kvalitet som ekonomi.  

Avskaffande av avgiften skulle leda till minskade intäkter för nämnden med 

ca 360-400 tkr i direkta och indirekta effekter. En minskning av intäkterna 

skulle alltså riskera att leda till sämre kvalitet i äldreomsorgen. För personer 

med liten eller ingen betalningsförmåga finns dessutom möjlighet till full 

avgiftsreducering. 

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet 2017-01-31 § 20 återremitterades 

ärendet för inhämtande av yttrande från kommunala pensionärsrådet och 

handikapprådet. Båda rådens arbetsutskott behandlade remissen vid 

sammanträden 2017-03-01. Ingen av råden har valt att yttra sig. 

Pensionärsrådet framhäver att de inte har hört talas om att någon brukare 

ska ha svårt att betala den avgift som finns. Handikapprådet anser att 

avgiften är rimlig. 

Kommunstyrelsens förvaltning står fast vid sin tidigare ståndpunkt och 

föreslår därmed att motionen ska avslås. Kommunstyrelsen föreslår också 

att kommunfullmäktige avslår motionen.  
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Beslutsunderlag 

Motion 2015-11-10 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-09 § 79 

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2017-03-01 § 14 

Kommunala handikapprådets arbetsutskott 2017-03-01 § 2 

Tjänsteskrivelse 2017-03-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11 § 69 

Förslag till beslut på sammanträdet 1 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen.  

Carina Lund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Rasmus Kraftelid (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter för partiöverläggningar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 2 

Agneta Hägglund (S) yrkar:  

- Motionen prövas i samband med budgetarbetet 2018.  

- Därmed är motionen besvarad. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) finner att tre förslag till beslut föreligger - 

kommunstyrelsens förslag till beslut, Agneta Hägglunds (S) förslag till 

beslut och Michael Rubbestads (SD)förslag till beslut.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens, 

Agneta Hägglunds (S) eller Michael Rubbestads (SD) förslag till beslut och 

finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 1 

Ordförande utser Kommunstyrelsens förslag till beslut till huvudförslag och 

ställer därefter Agneta Hägglunds (S) förslag och Michael Rubbestads (SD) 

förslag mot varandra för att utse ett motförslag.  

Följande omröstningsordning beslutas och godkänns:  

Ja-röst för att utse Agneta Hägglunds (S) förslag till motförslag och nej-röst 

för att utse Michael Rubbestads (SD) förslag till motförslag.  
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Ja-röst avges av: Carina Lund (M), Bo Johnson (M), Ulf Winberg (M), 

Roger von Walden (M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson 

(M), Nils-Åke Mårheden (M), Björn Fredriksson (M), Ralph Abrahamsson 

(M), Tommy Rosenkvist (M), Göran Eriksson (C), Leif Zetterberg (C), 

Lisbeth Bolin (C), Gunilla Alm (L), Anders Cyrillus (L), Christian 

Nordberg (MP), Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD), Agneta 

Hägglund (S), Werner Schubert (S), Gunilla Gustavsson (S), Lars-Göran 

Bromander (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Nina Manninen 

(S), Kurt Hedman (S), Akasya Randhav (S), Sven Erkert (S), Eva Staake 

(S), Sven-Olov Dväring (S), Hillevi Anderstedt (S) Sixten Nylin (S), Inger 

Wallin (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Leif Lindqvist (V) 

Nej-röst avges av: Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Kristian 

Leinonen (SD) Linnea Bjuhr (SD), Robert Kohlström (SD) 

Med 36 ja-röster mot 5 nej-röster utses Agneta Hägglunds (S) förslag till 

motförslag till kommunstyrelsens förslag.  

Omröstningsresultat 2 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och nej-röst för 

bifall till Agneta Hägglunds (S) förslag till beslut.  

Ja-röst avges av: Göran Eriksson (C), Leif Zetterberg (C), Lisbeth Bolin 

(C), Gunilla Alm (L), Anders Cyrillus (L) 

Nej-röst avges av: Carina Lund (M), Bo Johnson (M), Ulf Winberg (M), 

Roger von Walden (M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson 

(M), Nils-Åke Mårheden (M), Björn Fredriksson (M), Ralph Abrahamsson 

(M), Christian Nordberg (MP), Marie Nordberg (MP), Agneta Hägglund 

(S), Werner Schubert (S), Gunilla Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander 

(S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Kurt 

Hedman (S), Akasya Randhav (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-

Olov Dväring (S), Hillevi Anderstedt (S), Sixten Nylin (S), Inger Wallin 

(S), Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen 

(SD), Linnea Bjuhr (SD), Robert Kohlström (SD), Owe Fröjd (Båp), Sjunne 

Green (Båp), Leif Lindqvist (V) 

Tommy Rosenkvist (M) och Fred Rydberg (KD) avstår.  

Med 5 ja-röster, 34 nej-röster och 2 som avstår bifaller fullmäktige Agneta 

Hägglunds (S) förslag till beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna 
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Vård- och omsorgsnämnden – För kännedom  

Kommunala pensionärsrådet – För kännedom 

Kommunala handikapprådet – För kännedom 

 


