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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 bostadsanpassning. 
Kostnaden för bostadsanpassning ökar i stort sett varje år i Sala 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 miljön 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.  
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