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Pensionärsorganisationernas (PO) synpunkter på den årliga revideringen av avgifter för äldre 

och funktionsnedsatta utifrån förändringen av prisbasbeloppet 

PO konstaterar att maxtaxan inte höjts utan sänkts med 23 kr samt att avgift för kost i särskilt boende 

sänkts med 37 kr. Höjningen förra året var dock betydande särskilt som fler än 60 kommuner avstod 

från höjning och Härryda är en välmående kommun. Vi hoppas denna skrivelse i år når KS i tid för 

budgetbeslutet. 

Däremot är vi fortsatt bekymrade över avgift för Trygghetslarm i ordinärt boende 227 kr eller nu 

föreslaget 231 kr. Denna avgift är så hög att ett antal medlemmar i våra organisationer avstår från 

trygghetslarm sedan 2016 då den stora höjningen trädde i kraft. Detta medför stor risk för de enskilda 

individerna som riskerar falla utan möjlighet att få hjälp omedelbart. Det bidrar till känslan av oro och 

otrygghet samt stor risk för onödigt lidande vid fall. Oro och otrygghet utgör en viktig grund vid 

biståndsbedömning. 

Beräkning av avgift 

PO är tacksamma för den goda dokumentationen av vilka lagar och regler som styr 

avgiftsberäkningen. Vi konstaterar att kommunfullmäktige efter utredning i kommunstyrelsen 

beslutade år 2006 att uppräkning skall ske med prisbasbeloppet. Vi uppfattade också att viss justering 

skett av andelen som tas ut av maxbeloppet för larm till medelvärdet av alla kommuner några år 

tillbaka eller 11.3%. 

Sedan 2006 har teknikutvecklingen gått snabbt från analoga till digitala larm. Härryda kommun lär 

innevarande höst komma igång med installationen av digitala larm. Den självkostnadskalkyl som en 

gång gjordes före år 2006 kan inte längre vara relevant. De direkta kostnaderna torde ha sjunkit och de 

indirekta således också. Medelvärdet 11.3% inkluderar även Norrlands kommuner och torde inte vara 

relevant överhuvudtaget. Då är det bättre att granska medelvärdet för storstadsregioner med fler och 

tätare belägna larmkunder. Vi har på den korta tid som stått oss till förfogande inte kunnat undersöka 

priserna i angränsande kommuner. Vi vet dock att i Göteborgs kommun var avgiften förra året 90 

kr och i år 101 kr. Det är mindre än hälften av Härrydas avgift. Vi känner också till ett fall nu där 

någon flyttat till Härryda och inte anser sig kunna betala denna höga avgift. Det är en person som ofta 

faller.  

PO välkomnar den aviserade översynen med revidering av avgifter 2018 som skall träda i kraft 2019.  

I väntan på det resultatet ber vi att KS beslutar om en halvering av larmavgiften för att komma i 

någorlunda nivå med Göteborgs kommun för 2018. Vi känner inte till hur många larm som finns i 

kommunen. Men denna sänkning torde kunna hanteras inom ramen för befintligt budgetöverskott. 

Riskökningen som blivit följden när äldre avstått och avstår från larm på grund av avgiftens storlek är 

betydande. 
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