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Svar på medborgarförslag om gratis broddar till personer äldre än 65
år
Ett medborgarförslag har inkommit från Gun-Inger Eklöf om gratis broddar
till alla medborgare som är över 65 år.
Kommunstyrelsens förvaltning har utrett frågan och konstaterar att i
genomsnitt kommer var tredje person över 65 år att råka ut för en
fallolycka. Skörare skelett, försämrad muskulatur och balans, sämre syn,
sjukdomar och mediciner hör ihop med stigande ålder och är riskfaktorer för
fall. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför bifall till
medborgarförslaget.
Andra kommuner som t ex Stockholms stad har i år beslutat att alla äldre
över 75 år som har hemtjänst och/eller trygghetslarm kommer att kunna få
gratis broddar.
Andra kommuner har infört gratis broddar från 65 års ålder medan andra
kommuner har upphört med den fria utdelningen.
Kommunstyrelsen anser att det inte är ett kommunalt ansvar med utdelning
av fria broddar särskilt inte från 65 års ålder då man ännu är frisk och
välmående och själv kan ta ansvar för att eventuellt tillgodose sitt behov av
broddar som kostar mellan 100 – 200 kronor.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att tacka för medborgarförslaget men avslå det.
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Gratis broddar till medborgare över 65 år - Tjänsteskrivelse
Sammanfattning
Medborgarförslaget om gratis broddar till alla medborgare över 65 år rimmar väl överens med
kommunens ”Handlingsprogram förtrygghet och säkerhet 2015-2018” där följande aktivitet
beskrivs; ”Som särskilda satsningar för mandatperioden vill kommunen:
 dela ut dubbar till alla invånare över 65 år (Ks och OoS)”
Även om det är svårt att mäta effekten av gratis broddar till alla medborgare över 65 år, och i
vilken utsträckning vi förhindrar olyckor på grund av halka, är det med stor sannorlikhet en vinst
vad gäller prevention av halkolyckor, som medför personligt lidande och ekonomiska
konsekvenser för stat och kommun. Det medför också en trygghet för många medborgare som
annars inte vågar sig ut delar av året då risken för halkolyckor är stor.
Bakgrund
Fakta 1177:
I genomsnitt kommer var tredje person över 65 år att råka ut för en fallolycka. Skörare skelett,
försämrad muskulatur och balans, sämre syn, sjukdomar och mediciner hör ihop med stigande
ålder och är riskfaktorer för fall.
59% av de som faller och skadar sig är personer över 65 år i Mjölby kommun. Kvinnornas
drabbas värst. Det beror dels på kvinnors högre medellivslängd och dels på att kvinnor i högre
grad har benskörhet. Risken för att falla skapar rädsla och hindrar många personer att gå ut och
röra på sig. Konsekvenserna blir ökad isolering, försämrad fysisk prestationsförmåga och ett
påskyndat åldrande.
Fakta Socialstyrelsen. Halka och fallolyckor
Varje år avlider minst 1.400 personer i fallolyckor. 2012-2014 omkom 7 personer i Mjölby med
anledning av fall. 200 personer från Mjölby sjukhusvårdades 2014 för skador efter fall.
Av de 18 .000 höftskador som inträffar i Sverige varje år har de flesta orsakats av fall. Utöver
lidandet innebär en höftfraktur en merkostnad för kommuner och landsting på 150 .000-200 .000
kronor/person första året efter olyckan.
Syfte
Ett syfte med att dela ut gratis broddar till medborgare över 65 år är att hjälpa den grupp som blir
sittandes inomhus då halka råder. Broddar ökar tryggheten att våga gå ut även vintertid. Det
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andra syftet är att minska riskerna för fallolyckor som orsakas av halka, vilket i förlängningen
även leder till minskade vårdkostnader för kommunen.
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om gratis broddar till alla medborgare som är över 65 år.
Om Mjölby kommun erbjuder gratis broddar bör alternativ för helfot respektive häl erbjudas för
att tillgodose olika behov. Broddarna ska vara CE märkta och i de fall halkskyddet är av gummi
ska det vara fritt från Bisfenol. Personal från omsorgen, eller annan personal med erforderlig
kompetens, bör konsulteras för specifikation i övrigt.
I Kungsbacka har man gjort ett försök med gratis broddar under 2012 och 2013. Projektet har nu
utvärderats och utvärderingen visar att 10 % har ökat sin fysiska aktivitet och att drygt 80 % av
personerna har bibehållit sin fysiska aktivitet de senaste två vintrarna. 70 % har känt sig säkrare
och tryggare med hjälp av broddarna när de vistats ute.
Finansiering/ekonomiska konsekvenser
Vid årsskiftet 2016 fanns det 5 816 personer, 65 år och äldre, i Mjölby kommun. Priser för en CE
märkt brodd för helfot beror till stor del på vilka kvantiteter som avses men bör rimligen vara
mellan 60-90 kronor (ref. upphandling Stockholm stad).
Antalet +65 pensionärer som kommer att nyttja erbjudandet är svårt att uppskatta. Exempel från
andra kommuner som genomfört liknande upphandling finns nyckeltal på 25 % (Haninge
kommun faktiska siffror) till - 60 % (Stockholms stad estimering). Räknar vi på det dyraste
scenariot innebär detta en kostnad på ca 300.000 kronor
Avstämning mot planer och policys
Utifrån kommunens risk- och sårbarhetsanalys kan det konstateras att fallolyckor är den
olyckstyp som sammanlagt leder till flest dödsfall och sjukhusvårdade i Mjölby kommun.
Utvecklingen visar på en relativt stabil nivå de senare åren och kommunen ligger på en något
lägre nivå än riket i stort och i jämförbara kommuner.
I ”Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2015-2018” finns beskrivet en aktivitet som heter
”Som särskilda satsningar för mandatperioden vill kommunen:
 dela ut dubbar till alla invånare över 65 år (Ks och OoS)”
Bedömningar/överväganden
Medborgarförslaget om gratis broddar till alla medborgare över 65 år stöds av kommunens
handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2015-2018. Det är svårt att förutse i vilken
utsträckning erbjudandet om gratis broddar kommer att nyttjas.
Källor
- Socialstyrelsen
- 1177
- Risk- och sårbarhetsanalys för Mjölby kommun 2015
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Kommunstyrelsen

Gratis broddar till medborgare över 65 år - Svar på
medborgarförslag
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit från Gun-Inger Eklöf om gratis
broddar till alla medborgare som är över 65 år
I genomsnitt kommer var tredje person över 65 år att råka ut för en
fallolycka. Skörare skelett, försämrad muskulatur och balans, sämre
syn, sjukdomar och mediciner hör ihop med stigande ålder och är
riskfaktorer för fall.
59% av de som faller och skadar sig är personer över 65 år i Mjölby
kommun. Kvinnornas drabbas värst. Risken för att falla skapar rädsla
och hindrar många personer att gå ut och röra på sig. Konsekvenserna
blir ökad isolering, försämrad fysisk prestationsförmåga och ett
påskyndat åldrande.
2012-2014 omkom 7 personer i Mjölby med anledning av fall. 200
personer från Mjölby sjukhusvårdades 2014 för skador efter fall.
Av de 18 .000 höftskador som inträffar i Sverige varje år har de flesta
orsakats av fall. Utöver lidandet innebär en höftfraktur en merkostnad
för kommuner och landsting på 150 .000-200 .000 kronor/person
första året efter olyckan.
Sammanfattning
Medborgarförslaget om gratis broddar till alla medborgare över 65 år
rimmar väl överens med kommunens ”Handlingsprogram förtrygghet
och säkerhet 2015-2018” där följande aktivitet beskrivs; ”Som
särskilda satsningar för mandatperioden vill kommunen:
 dela ut dubbar till alla invånare över 65 år (Ks och
OoS)”

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

2(2)
Missiv
Datum

Diarienummer

2016-03-14

KS/2016:9

Även om det är svårt att mäta effekten av gratis broddar till alla
medborgare över 65 år, och i vilken utsträckning vi förhindrar olyckor
på grund av halka, är det ändå sannolikt en vinst vad gäller prevention
av halkolyckor, som medför personligt lidande och ekonomiska
konsekvenser för stat och kommun. Det medför också en trygghet för
många medborgare som annars inte vågar sig ut delar av året då risken
för halkolyckor är stor.
Rekommendation att Omsorgsförvaltningen ombesörjer
medborgarförslaget och hanteringen av gratis broddar för medborgare
över 65 år och att detta finansieras med KS oförutsedda medel.
KS föreslås besluta
att bifalla medborgarförslaget
Kommunstyrelsens förvaltning

Morgan Lantz
Säkerhetssamordnare
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