
Tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens kontor 
Datum 2016-04-07 
Dnr KS 2016/0168 

Uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda utsatta kommuninvånare 
personlarm 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra till Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att erbjuda 
utsatta invånare personlarm. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att frågan om personlarm till utsatta invånare är utredd och att ansvaret att bedöma och besluta om 
personlarm är ett beslut för polisen. 

Bakgrund 
En motion lades fram under 2014 där motionären föreslog att kommunen ska erbjuda trygghetslarm 
till utsatta kvinnor. Efter att frågan behandlats i Kommunstyrelsen beslutade Kommunfullmäktige 
om ett nytt uppdrag att utreda om utsatta invånare kan erbjudas personlarm. 

Förvaltningens slutsatser 
I Österåkers kommun har man under några år tillbaka erbjudit personlarm till anställda med vissa 
funktioner, som bedömts vara särskilt riskutsatta. Enligt arbetsmiljölagen 3 kap. 2 § har kommunen, 
som arbetsgivare, en skyldighet att utreda de risker som kan förekomma i vissa funktioner och 
tillsätta olika skyddsåtgärder (t.ex. personlarm). 

Tekniska lösningar för att larma är en företeelse som under de senaste åren har expanderat på den 
privata marknaden. Det finns en mängd produkter i olika prisklasser. Som invånare är du fri att köpa 
dessa larm efter eget önskemål. 

Utsatta invånare har möjlighet att vända sig till polisen för att få en eventuell utsatthet utredd, och 
vid behov kan då en åtgärd som exempelvis personlarm tillsättas. Kommunen har ingen insyn i 
polisutredningar och har därför ingen möjlighet att göra en bedömning av en eventuell utsatthet. 
Utredningar för att avgöra om en invånare är utsatt kräver stöd i ett lagrum som kommunen inte kan 
tillämpa. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
KF § 4:25/2015 Dnr KS 2014/0148 Svar på motion 6/2014 från Margareta Olin (S) - Policy och 
riktlinjer för kommuninvånarnas trygghet 

Bilagor 
1. "Svar på motion nr 6/2014 från Margareta Olin (S) - Policy och riktlinjer för kommuninvånarnas 

Jenny Nilsson 
Säkerhetsstrateg 

(fan- ^)lof Friman 
Kor lmundirektör 
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Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-06-15 

KF § 4:25 Dnr. KS 2014/0148 

Svar på motion nr 6/2014 från Margareta Olin (S) - Policy och 
riktlinjer för kommuninvånarnas trygghet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anse första att-satsen besvarad med hänvisning till det arbete som 
bedrivs i kommunen och som uttrycks i Kommunfullmäktiges mål för 
mandatperioden 2015-2018. 

2. Anse andra att-satsen besvarad genom att information om 
trygghetstelefon kommer göras mer lättåtkomlig. 

3. Anse tredje att-satsen besvarad genom att uppdra till Kommunstyrelsen 
att utreda möjlighet till att erbjuda utsatta invånare personlarm, 
vilket ska redovisas till Kommunfullmäktige senast i november 2015. 

Sammanfattning 
Margareta Olin (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-04-15, § 3:14, föreslagit 
att stötta kommuninvånarna som utsatts för hot och våld av närstående eller annan person 
genom att: 
1. En policy antas och riktlinjer utarbetas för kommuninvånarnas trygghet. 
2. Information om trygghetstelefon görs lättåtkomlig. 
3. Kommunalt trygghetslarm erbjuds utsatta kvinnor. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-05-20, § 8:31. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-04-27. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-03-09. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag med ändring innebärande att Kommunstyrelsens förslag till beslut avseende beslutsats 
tre ändras från 
3. Anse tredje att-satsen besvarad med hänvisning til1 att detta ansvar får anses ankomma på 
de brottsförebyggande myndigheterna samt att Österåkers kommuns ansvar begränsar sig till 
att erbjuda trygghetslarm för de personer som omfattas av det kommunala 
arbetsgivaransvaret. 
till 

Forts, nästa sida 

Justenmdes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-06-15 

Forts. KF § 4:25 

3. Anse tredje att-satsen besvarad genom att uppdra till Kommunstyrelsen att utreda möjlighet 
till att erbjuda utsatta invånare personlarm, vilket ska redovisas till Kommunfullmäktige senast 
i november 2015. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag inklusive 
ändring av beslutsats tre och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt finner 
frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
- Kansliet, Motionsstatistiken, Trygghetssamordnare, Uppdragslista 

justeranaes signaturer Utdragsbestyrkande 


