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Motion om att öka tryggheten genom att
komplettera trygghetslarm med brandlarm – svar
Dnr 2018/52‐109
Harald Hjalmarsson (M) och Peter Johansson (M) har för den moderata
fullmäktigegruppen i skrivelse inkommen 31 januari 2018 lämnat en motion om att öka
tryggheten genom att komplettera trygghetslarm med brandlarm. Motionärerna yrkar
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att redovisa lösning, kostnad och finansiering för
komplettering av samtliga hushåll inom kommunen som har trygghetslarm med
rökdetektor och brandlarm.
Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd på kommunstyrelsens förvaltning
redogör i skrivelse 21 augusti 2018 för de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för
att kombinera kommunens trygghetslarm med automatiskt brandlarm.
Räddningstjänsten anser att det vore en effektiv lösning att kombinera automatiskt
brandlarm med befintliga trygghetslarm, för att på så sätt få en larmlösning som
kontinuerligt följer en dynamisk riskgrupp. Räddningstjänsten uppskattar att
kostnaderna för inköp och installation av 1 100 branddetektorer uppgår till 750 000
kronor.
Socialförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse 11 september 2018 att kostnaden för inköp
och installation av brandlarm tas via kommunens resultatutjämningsfond. Framtida
inköp och installationer av brandlarm föreslår förvaltningen ska finansieras via en
avgiftshöjning gällande trygghetslarmen.
Socialnämnden beslutade 2018‐10‐04, § 71 att anta socialförvaltningens svar som sitt
eget och lämna det vidare till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd behandlade ärendet på sitt
sammanträde 2018‐10‐10, § 179 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta
enligt socialnämndens beslut.

Utskottet för folkhälsa och samhällsskydds förslag till
beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att öka tryggheten genom att komplettera trygghetslarmen med
brandlarm.

Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att
kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att öka tryggheten genom att komplettera trygghetslarmen med
brandlarm.
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Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydds beslut 2018-10-10, § 179
Socialnämndens beslut 2018-10-04, § 71
Socialförvaltningens skrivelse 11 september 2018
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 21 augusti 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 9
Motion inkommen 31 januari 2018
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Kommunfullmäktige
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Socialnämndens yttrande gällande motion om att
öka tryggheten genom att komplettera
trygghetslarm med brandlarm Dnr 2018/52-109
Bakgrund
Moderaterna har i en motion inkommen 2018-01-31 gett kommunstyrelsen i uppdrag att
redovisa lösning, kostnad och finansiering för att samtliga hushåll inom kommunen som
har trygghetslarm skall erbjudas rökdetektor och brandlarm.
Lösning
Räddningstjänsten har i bifogad skrivelse beskrivit de tekniska förutsättningarna samt
kostnaderna för att kunna kombinera kommunens trygghetslarm med ett brandlarm
kopplat till räddningstjänsten. Räddningstjänsten föreslår i skrivelsen att
socialförvaltningen ska förse sina trygghetslarm med automatiskt brandlarm.
Finansiering
Totalkostnaden gällande ca. 1 100 larm beräknas vid ett införande till ca. 750 000 kr.
Av dessa är inköpet av utrustning beräknat till 550 000 kr och installationskostnaden till
200 000 kr.
Förvaltningen föreslår att denna kostnad tas via RUF:en. Framtida inköp och installationer
av brandlarm föreslås att finansieras via en avgiftshöjning gällande trygghetslarmen.
Kommunen har idag länets lägsta avgifter gällande trygghetslarm.
Yttrande
Socialförvaltningen ställer sig tillsammans med Enheten för räddningstjänst och
samhällskydd positiv till motionen.
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Utredning av ekonomiska och tekniska möjligheter att
kombinera kommunens trygghetslarm med automatiskt
brandlarm kopplat till räddningstjänsten.
Inledning

De av våra kommuninvånare som har trygghetslarm är en riskgrupp som har både
större risk att drabbas av bränder och att skadas i bränder.
Generellt kan man också anta att denna grupp har svårare att själva bekämpa en
uppkommen brand med brandsläckare eller annan släckutrustning jämfört med
personer som inte har behov av trygghetslarm.
Detektion av brand

Den i särklass viktigaste säkerhetsanordningen för att inte omkomma i brand är
fungerande detektion av brand. Tyvärr visar både våra egna undersökningar och andra
räddningstjänsters att andelen brandvarnare som fungerar ute i samhället inte är
tillfredsställande.
Det är ett lagkrav enligt lagen om skydd mot olyckor att det ska finnas fungerande
utrustning för detektion av brand i bostäder, vilket man skulle man kunna tillgodose
med fungerande brandvarnare. Men ur ett lagmässigt perspektiv kan vi med ett
övervakat automatiskt brandlarm säkerställa att vi alltid har fungerande branddetektion
hos våra äldre, vilket sparar resurser då kommunens personal inte behöver kontrollera
brandvarnarna i de fall den boende inte klarar det.
Tidig insats från räddningstjänsten i händelse av brand

Om en brand uppkommer får räddningstjänsten ett tidigt larm och kan åka direkt till
platsen för att påbörja livräddande insatser och bekämpa branden på ett tidigt stadie.
Vilket ju är oerhört effektivt både sett till skadeperspektiv och ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv
Larmlösningen följer riskgruppen

Om man hittar en lösning där trygghetslarmet är kombinerat med ett automatiskt
brandlarm så får man en effektiv larmlösning där larmlösningen hela tiden följer
riskgruppen och inte bara en individ eller en byggnad.
När behovet av trygghetslarm inte finns längre hos en individ, så följer ju brandlarmet
med till nästa person som då tar över det unika trygghetslarmet. Detta till skillnad om
man skulle installera individuella automatiska brandlarm som ju då istället följer de
specifika byggnaderna, vilket ur ett riskperspektiv inte alls är lika effektivt.
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Exempel på dödsbränder som hade kunnat undvikas med brandlarm kopplat till
räddningstjänsten

94-årig kvinna hittades död av hemtjänsten i utbrunnen lägenhet:
http://www.corren.se/nyheter/norrkoping/aldre-kvinna-dod-i-lagenhetsbrand5841024.aspx
84-årig man omkommer Mommelycke. Mannen larmade hemtjänst som vid ankomst ser branden
och larmar räddningstjänst:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5697208
75-årig man omkommer i Malmö. Larmar hemtjänsten via larmknapp vid brand i sin lägenhet:
http://www.expressen.se/kvallsposten/man-i-75-arsaldern-dod-efter-brand-ilagenhet/
Äldre kvinna död i lägenhet. Hemtjänst larmade räddningstjänsten:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18423460.ab

Tekniska förutsättningar

Det krävs en rökdetektor som kan kopplas till trygghetslarmet. Trygghetslarmet är
kopplat till en larmcentral. När larmcentralen får in ett brandlarm prioriteras detta och
brukaren kontaktas direkt via trygghetslarmet för att kontrollera vad som inträffats.
Vid bekräftad brand eller ingen kontakt larmas räddningstjänst och vårdpersonal direkt
till platsen.
För att ytterligare förstärka säkerheten kan man koppla en trygghetskamera till larmet
för att visuellt kunna se om det är rökutveckling vid brandlarm. Givetvis en funktion
som ökar säkerheten och även skulle kunna underlätta kommunikationen mellan
brukare och vårdare. T ex skulle en visuell kontakt kunna upprättas mellan brukare och
vårdare så att vårdpersonal kanske inte behöver genomföra vissa hembesökskontroller.
Kostnader

Om kommunens samtliga 1100 trygghetslarm förses med brandlarm enligt
ovanstående uppskattas kostnaden för detta uppgå till cirka 500 kr per enhet.
I de fall räddningstjänsten har merkostnader vid falsklarm, t ex då deltidspersonal
kallas, debiteras dessa enligt samma taxa (2 800 kr) som vid de sjukvårdslarm (SAMS)
vilka räddningstjänsten bistår landstinget med. Detta innebär alltså att de larm som
sker i Västervik centralort där räddningstjänsten har heltidspersonal inte kommer
debiteras. Antagligen finns också de flesta av trygghetslarmen i detta område med
avseende på kommunens geografiska befolkningsfördelning. Förslagsvis testas denna
debiteringsmall under en prövotid på t ex ett år för att därefter utvärderas av
inblandade parter. Erfarenheter från andra kommuner som använder sig av detta
system visar på en låg frekvens av falsklarm.
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Ingen ytterligare kostnad tillkommer för brandlarmshanteringen på larmcentralen med
en utökning av befintligt avtal för trygghetslarmen.
Installationen av detektorerna ska enligt uppgift vara relativt okomplicerad tekniskt
sätt. Däremot är korrekt placering av detektorn ytterst viktigt för en optimal
branddetektion. Därför kommer personal från räddningstjänsten installera
brandlarmen. Räddningstjänsten ser stor nytta för kommunens innehavare av
trygghetslarm och genomför gärna arbetet med att sätta upp detektorerna.
Räddningstjänsten debiterar endast den extra lönekostnaden och bränsle.
Uppskattade kostnader:
Inköp av 1100 st branddetektorer – 1100 x 500 kr= 550 000kr
Installation av 1100 st brandlarm – 200 000kr (700h för 2 brandmän inkl fordon,
bränsle och verktyg)
Vid köp av 1100 brandlarm ger detta en kostnad på: 750 000kr
Till detta tillkommer kostnaderna för eventuella falsklarm.
Statistik Västerviks kommun

I Västervik bor det 36 551 personer (31 dec 2017) och i Sverige bor det i genomsnitt
2,2 personer/hushåll, vilket ger 16614 hushåll i Västerviks kommun. Förser vi våra
1100 hushåll som idag har trygghetslarm även med brandlarm så motsvarar detta 6,6 %
av hushållen i kommunen.
Varje år rycker räddningstjänsten ut på cirka 60 brand i byggnad. Av dessa är cirka 30
bränder i bostäder.
1100 trygghetslarm representerar ju 6,6 % av Västerviks befolkning och innebär att vi
statistiskt sätt har två (1,99) bränder per år hos någon med trygghetslarm.
Till detta kommer att risken för brand, och framförallt risken att skadas eller
omkomma i brand, är högre hos den befolkningsgruppen som nyttjar trygghetslarm.
(Källa: SCB och https://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/)
Detta innebär att en satsning på brandlarm kopplat till våra trygghetslarm ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv tveklöst är en god investering.
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Sammanfattning
Tidigt larm till räddningstjänsten i händelse av brand ger de personer med
trygghetslarm en stor trygghetsökning och minskar det mänskliga lidandet samt de
samhällsekonomiska konsekvenserna av en brand.
Det vore en väldigt effektiv lösning att kombinera automatiskt brandlarm med
befintliga trygghetslarm, för att på så sätt få en larmlösning som kontinuerligt följer en
dynamisk riskgrupp.
Väljer Västervik kommun denna lösning kommer vi ytterligare cementera vår position
som en verkligt framstående kommun vad gäller säkerhetstänk. Vi skapar då också ett
system med trygghetslarm som står för vad det säger sig vara. Kan man ens kalla ett
trygghetslarm utan brandlarm tryggt?

Förslag till beslut

Räddningstjänsten föreslår socialförvaltningen att förse sina trygghetslarm med
automatiskt brandlarm kopplat till räddningstjänsten
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