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2013-12-17 

Motion om trappklättrare 

INLEDNING 

Dnr 2013/51 

Magnus Eriksson (SBÄ) inkom den 26 augusti 2013 med motion med förslag att det 
tas fram jämförelsematerial mellan bostadsanpassning med hissanordningar och 
trapp klättrare, att samhällsbyggnadskontoret införskaffar hjälpmedlet samt redo
visar investeringsbehov till reviderad strategisk plan 2013-2016 samt att vård- och 
omsorgsnämnden ser över möjligheterna att införskaffa trappklättrare till hemtjäns
ten och redovisa investeringskostnader till kommunstyrelsen till reviderat strate
gisk plan 2014-2016. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/289/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/289/2, yttrande VON§ 131 
Bilaga KS 2013/289/3, yttrande från samhällbyggnadskontoret, byggenheten 
Bilaga KS 2013/289/4, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige besiutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

;ill anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdr~estyrkande 
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Per-Olov Rapp 

KS 2013/z89/1 

Svar på motion om trappklättrare 

Magnus Eriksson (SBÄ) inkom den 26 augusti med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det tas fram jämförelsematerial mellan bostadsanpassning med 
hissanordningar och trapp klättrare, att samhällsbyggnadskontoret införskaffa 
hjälpmedlet trappklättrare och redovisa investeringsbehov till reviderad strategisk 
plan 2014-2016, samt att vård- och omsorgsnämnden ser över möjligheterna att 
införskaffa trappklättrare till hemtjänsten och redovisa till kommunstyrelsen vad 
detta skulle innebära för investeringskostnader till reviderad budget 2014-2016. 

1 (2) 
2013-11-27 

DIARIENR: 2013/324 

Motionären skriver att det idag finns många äldre som valt att bo kvar i sina 
lägenheter, vissa för att det saknas boendeplatser. Bostadsanpassningen ökar 
ständigt i Sala kommun då invånarna blir allt äldre. För att underlätta för de som vill 
bo kvar hemma längre att komma ut, och samtidigt sänka bostadsan passnings
kostnaden, finns det flera olika tekniska hjälpmedel för rörelsehindrade. Ett av dessa 
hjälpmedel är trappklättrare som möjliggör för de som sitter i rullstol att ta sig upp 
och ner för trappor. 

Vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadskontoret har yttrat sig över 
motionen. 

Bostadsanpassningsbidraget grundar sig på att anpassafasta funktioner i bostaden. 
Det finns inget lagstöd eller möjlighet att köpa in trappklättrare istället för att 
anpassa en trapp eller hiss. Bostadsanpassning är det som används när det inte finns 
hjälpmedel som fungerar. Trappklättrare räknas som en lös inventarie eftersom den 
inte kräver någon fast montering. 

Trappklättrare används inte av vård- och omsorgsförvaltningens personal idag. 
Hjälpmedelsinstitutet har inte trappklättrare i sitt sortiment och kan därför inte 
köpas in via deras avtal. Ur användarsynpunkt finns många fördelar med fasta 
installationer för förflyttningshjälp upp och ner för trappor. Fasta lösningar innebär 
att man själv kan ta sig ner när man vill, utan att schemalägga tid för hjälp av en eller 
två personer. 

En trappklättrare som fungerar för rullstolstransporter kostar ca 60 tkr exklusive 
moms att köpa in. Vård- och omsorgsförvaltningen skulle troligtvis behöva köpa in 
flera stycken för utplacering, alternativt ha en bil reserverad för transporter av 
hjälpmedlet. Förvaltningen skulle även behöva utbilda en stor del av 
hemtjänstpersonal en. Detta skulle medföra kostnader för extra timmar som behöver 
planeras ut. Den största kostnaden skulle bli driftskostnader. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun,info@sa!a.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

För närvarande bedöms förflyttning med trappklättrare inte som en lämplig 
hemtjänstinsats. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster är mycket tveksamma 
föreskriva hjälpmedlet utifrån säkerhetsaspekter. Dock har idag enskilda taxi- och 
två färdtjänstbussar i Sala trappklättrare och hjälpmedlet finns också vid 
sjuktransporter. Hjälpmedelscentrum i Västerås tillhandahåller inte hjälpmedlet. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att motionen därmed anses besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

SAlAKOMM 
Kommunstyrelsens förvallning 

2013-11-14 

Dnr 2013/94 

VON§ 131 Yttrande över motion om trappklättrare 

Justerandes sign 

(fiL 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige har gett vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över 
möjligheterna att införskaffa hjälpmedlet trappklättrare till hemtjänsten samt 
att redovisa till kommunstyrelsen vad detta skulle innebära för investerings
kostnader till reviderad budget 2014-2016. 

Beredning 
Motion och yttrande. Bilaga VON 2013/85/2 

Verksamhetschefen föredrar. 

Yrkande 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till 
kommunstyrelsen. 

BESLUT 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till 
kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning 
Mathias Goldkuhl (M) och Hanna Westman (SBÄ) deltar ej i beslutet. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande 



VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Lena Nyström 

Svar Motion trappklättrare 

BAKGRUND 
Kommunfullmäktige har gett Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över 
möjligheterna att införskaffa hjälpmedlet trappklättrare till hemtjänsten samt att 
redovisa till kommunstyrelsen vad detta skulle innebära för investeringskostnader 
till reviderad budget 2014-2016. 

Trappklättrare är ett hjälpmedel som inte används av Vård- och 
omsorgsförvaltningens personal idag. 

Hjälpmedelscentrum har inte klättrare i sitt sortiment och sådana kan därför inte 
förskrivas eller inköpas via deras avtal. 

Om behov finns av förflyttningshjälp upp och ner för trapp finns många fördelar 
med fasta installationer ur användarsynpunkt. Framförallt innebär den fasta 
lösningen att man själv kan ta sig upp och ner när man vill, utan att behöva 
schemalägga tid för hjälp av en eller två personer. Även om t ex larmlösningar skulle 
användas uppstår en väntetid. 

Vid färdtjänstresor med specialfordon och sjuktransporter finns redan idag 
möjligheten att få hjälp upp och ner för trapp med trappklättrare. 

ORGANISATION/KOSTNADER 
En trappklättrare som fungerar för rullstolstransporter kostar ca 60 t kr exkl moms 
att köpa in. Antagligen skulle vi behöva köpa in några stycken för utplacering, 
alternativt ha en bil reserverad för transport av hjälpmedlet Vård- och 
omsorgsförvaltningen behöver utbilda en stor del av hemtjänstpersonalen om det 
här ska fungera dygnet runt. Det kommer att bli kostnader för extra timmar som 
behöver planeras ut. Den största kostnaden kommer att bli driftkostnader, inte 
investering. 

Erfarenhetsmässigt kostar personallösningar mera än tekniklösningar i längden, 
särskilt om vi betänker att vi ofta hamnar i personalbristsituationer. 

l nuläget anser Vård- och omsorgsförvaltningen inte att förflyttning med 
trappklättrare är en lämplig hemtjänstinsats. 
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DNR 2013/94 

SALAKOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 022.4-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 

lena Nyström 
verksamhetschef äldreomsorgen 

lena.nystrom@sala.se 
733 25 Sala vard. och. omsorgsforva ltnlngen@ sa la. se 

www.sala.se 
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BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 

BYGGENHETEN 

SALA KOM :U . 
Kommunstyrelsens liirvaltnlng 

Sara ]ernberg tel. 0224-747350 
2013-10-11 

!Ink. 
! 
Oiarienr 

Yttrande till motion om trappklättrare 

Då bostadsanpassningsbidraget grundar sig på att anpassa fasta 
funktioner i bostaden så finns inget lagstöd eller möjlighet att köpa in 
trappklättrare istället för att anpassa en trapp med hiss. 
Bostadsanpassning är sista steget och det som tas till om när man 
provat hjälpmedel och det inte fungerar. Bidrag ges till fasta 
funktioner det vill säga det man inte tar med sig när man flyttar. För 
att kunna fä ta del av bidraget så ska man ha en bestående 
funktionsnedsättning. Trappklättrare räknas som en lös inventarie 
då det inte krävs en fast montering av produkten. Trappklättrare 
skulle utifrän bostadsanpassnings synvinkel ses som ett hjälpmedel, 
det kan Värd & Omsorg utreda vidare. Trappklättrare kan i vissa fall 
vara ett bra alternativ till trapphiss men bör då vara ett hjälpmedel 
och idag finns inte trappklättrare med i hjälpmedelssortimentet 

Återanvändningen av de hissar som monteras in med hjälp av 
bostadsanpassningsbidraget är hög, detta trots att det inte kan 
villkoras att den sökande ska äterlämna produkten då behovet 
upphört. 

BYGG-OCH MILJÖ SALA-HEBY 

/~'JrJm;;,~-
t/Sara jernberg U 

Handläggare Bostadsanpassningsbidrag 

Besöksadress Telefon Telefax Postgiro 

~ ,~? 

SALAKOMMUN 
Org.nr 
19-212000-2098 

Postadress 
Box304 stadshuset 0224-550 00 vx 0224-559 30 12 3910-2 
733 25 SALA Stora Torget Il-post: byggmiljo@sala.se 
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Bilaga KS 2013/ 2f39/4 

S~LASI 
BASTA. 

·08· 26 

MOTION 

2013-07-24 

Trappklättrare som möjliggör att fler äldre kan få komma ut? 

Idag finns det massor av äldre som har valt att bo kvar i sin lägenhet så länge som det går, dessa har också i och med 

att det saknas boendeplatser i stort sett valt att bli inlåsta i sin lägenhet eller ansöka om bostadsan passning. 
Kostnaden för bostadsanpassning ökar i stort sett varje år i Sa!a kommun och kommer att öka, då många av våra 

invånare blir allt äldre. Detta är inte unikt för Sala då många kommuner satsat på att låta människor kunna vistas så 

långt som möjligt i den egna bostaden. 

För att underlätta för de som vill bo kvar att komma ut och samtidigt sänka bostadsanpassningskostnaden finns det nu 
flera olika tekniska hjälpmedel för rörelsehindrade på marknaden. Bl a sk. Trappklättrare som möjliggör att de som 

sitter i rullstol kan tas upp och ner för trappor utan problem både i den offentliga miijön och i trapphus. 

Detta anser vi vara ett bra alternativ till t ex olika tillfälliga trappinstallationer som ingår i viss bostadsanpassning idag, 

där den sökande måste ansöka om både ditsättning och återställande för att slippa ta kostnaden själv. 

Salas Bästa yrkar därför 
-Att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett jämförelseunderlag mellan 

bostadsanpassning med hissanordningar och detta tekniska hjälpmedel. 

-Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att se över möjligheten för 

samhällsbyggnadskontoret att införskaffa detta hjälpmedel samt att de redovisar möjliga investeringsbehov till 

reviderad budget 2014-2016. 

-Att kommunfullmäktige ger i uppdrag till vård och omsorgsnämnden att se över möjligheterna att införskaffa detta 

hjälpmedel till hemtjänsten samt redovisar till kommunstyrelsen vad detta skulle innebära för investeringskostnader 

till reviderad budget 2014-2016. 

Salas Bästas fullmäktigegrupp genom: 

Magnus Eriksson 

Gruppledare Kommunfullmäktige 
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