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Så ansöker du om ett trygghetslarm 
Du som vill ansöka om ett trygghetslarm kontaktar en bistånds-
handläggare. Biståndshandläggaren gör en behovsbedömning enligt 
Socialtjänstlagen och tar ett beslut om du är beviljad trygghetslarm 
eller ej. 

Vill du veta mer 
Hör av dig till oss om du vill veta mer, har frågor och funderingar, 
för felanmälan av larmet eller ska återlämna ditt trygghetslarm.  
Vi finns tillgängliga på telefon alla dagar mellan klockan 7.00–21:00 

Telefon 
Stora Skedvi 0225-366 79 
Gustafs 0225-783 92 
Säter Grupp 1 0225-555 02 
Säter grupp 2 0225-555 09 
Säter grupp 3 0225-555 26 

Besöksadresser 
Säter - Peter Crusesväg3 A 
Stora Skedvi - Prästgårdsvägen 1 
Gustafs - Åkervägen 5 



 
När larmet inte längre behövs: 
Om du inte längre behöver ditt trygghetslarm ska all 
larmutrustning lämnas tillbaka till Hemtjänsten. Samtidigt 
kvitterar du ut din nyckel. 

Testning av ditt larm 
Ditt larm testas kontinuerlig utan att du märker det. Testen görs för att 
säkerställa din trygghet. 

Bra att veta 
• Om man har beviljat bistånd om hemtjänstinsatser enligt nivå 1-3 

ingår larmet i den avgiften.  
• Låt alltid sladden till larmanordningen (den fasta enheten) 

sitta kvar i vägguttaget eftersom trygghetslarmet behöver 
ström. Det finns dock ett batteri i larmet så att det kan fungera 
även vid ett strömavbrott.  
Vi kan även installera ett larm åt dig om du har IP-telefoni eller 
mobiltelefon med abonnemang.  
Du som är låntagare av ett trygghetslarm är skyldig att vårda 
utrustningen på bästa sätt. Försvinner larm-knappen eller larmet 
skadas kommer vi hem till dig med ett nytt. Vid skador och om den 
förlorade larmknappen inte återfinns inom fjorton dagar blir du 
ersättningsskyldig. 

• Om du flyttar eller byter lås till bostaden, eller att fastighetsägaren 
byter lås till porten/ändrar portkoden, måste du meddela oss din 
nya adress samt ge oss en ny nyckel hem till dig. 

• Är du i behov av ett nytt halsband eller armband till larmknappen 
behöver du bara kontakta oss. 

Känn dig helt trygg! 
Ett trygghetslarm är en larmanordning som är kopplat till ditt hem 
och består av två delar. En fast enhet på ett bord och en mobil 
larmknapp som du kan välja att bära som ett halsband eller på din 
handled, ungefär som en klocka.  

• Det är viktigt att du alltid har din larmknapp på dig.  

• Den ska sitta på även när du duschar.  

• Tänk på att larmet bara fungerar så länge du är kvar i  
    bostaden. 

Du får hjälp dygnet runt 
Du kan larma dygnet runt.  
När du trycker på larmknappen går larmet till en trygghetscentral. 
De i sin tur meddelar Hemtjänsten i kommunen att du har larmat.  
Om du skulle råka larma av misstag, talar du bara om det för 
personen som svarar på trygghetscentralen.  
 
Ibland kan det uppstå väntetid hos trygghetscentralen. Det beror på 
att det är många som larmar samtidigt.  
 
Om din telefon av någon anledning inte skulle fungera, så påverkar 
inte det ditt trygghetslarm. Larmet kommer att fungera i alla fall. 

Personalen har en nyckel hem till dig: 
När du får ett trygghetslarm behöver du lämna en nyckel till 
Hemtjänsten så att de alltid kan komma in till dig när du behöver 
hjälp. Även om ett så kallat nyckelfritt lås installeras så behöver du 
lämna in en nyckel till Hemtjänsten.  
Du godkänner samtidigt skriftligen att vi får låsa upp och gå in i din 
bostad när du larmat.  
Vi förvarar din nyckel i ett säkerhetsskåp. 
 


