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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om kostnadsfria halkskydd för
äldre
KS2020/662/01
Förslag till beslut
Avslå medborgarförslaget om att införa kostnadsfria halkskydd för äldre.
Kostnaden för den enskilde är så låg att det inte bedöms vara något hinder
att själv införskaffa halkskydd.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att erbjuda kostnadsfria halkskydd
för äldre. Förslagsställaren anser att utomhusaktiviteter är bra för alla, då
det har gynnsamma hälsoeffekter och ökar välbefinnandet. För att
förebygga halkolyckor bland äldre behöver användandet av broddar öka.
Utredning av ärendet
Det finns idag inga medel avsatta för halkskydd i budgeten för vård och
omsorg. Kostnaden för ett halkskydd bedöms vara låg och ska inrymmas i
hushållets kostnader.
Ekonomi
Halkskydd kostar från 69 kr till 283 kr på apoteket. I Sunne kommun finns
1621 antal medborgare som är 75 år och äldre. Om hälften av alla personer
som är 75 år och äldre skulle hämta ut halkskydd för 100 kr så blir
kostnaden 81 000 kr första året.
Beslutsunderlag
Medborgarförslaget 2020-09-30
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-02-09

Petra Svedberg
Kommunchef

Postadress
Sunne kommun
1. Vård och omsorg
686 80 Sunne

Besöksadress
Vård och omsorg
Kvarngatam 4
Sunne

Jeanette Tillman
Verksamhetschef Vård och Omsorg

Telefon
0565-160 00 växel
0565-162 77 direkt
072-201 48 77 mobil

Internet och fax
www.sunne.se
jeanette.tillman@sunne.se
0565-160 01 fax

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr
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Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Verksamhetschef för vård och omsorg

Meddelande.txt
Medborgarforslag: Kostnadsfria Halkskydd för äldre
Tilltalsnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
PostnummerOrt:

Telefon:
Epost:
Förslag: Utomhusaktivitet är något som är bra för alla där gynnsamma
hälsoeffekter och välbefinnande erhålls. För äldre är utomhusaktiviteter något
som begränsas när det är vinterväglag med snö och halka vilket medför att många
äldre avstår att vistas utomhus under vintertid. För att de äldre ska kunna ha
ett socialt liv och kunna utföra vardagliga ärenden är det en förutsättning att
de kan komma ut. 3ag vill värna om våra äldre då inte alla har en god ekonomi
med utrymme för att införskaffa egna halkskydd. Minskas antalet halkolyckor så
besparas samhället ekonomiskt men framförallt en minskning av antalet personer
som riskeras att skadas. Många som hamnar på sjukhus på äldre dagar är särskilt
utsatta för risk av komplikationer där de aldrig helt återhämtar sig.
Vintersäsong med mörker och halka är en olycklig kombination för de äldre.
Enligt PRO (Pensionärernas riksorganisation) så har Karlskrona kommun infört
broddluncher där pensionärer som visar kvitto på att de köpt bräddar blir bjudna
på lunch i en av kommunens matsalar. Detta för att förebygga ensamhet bland
äldre samtidigt som kommunen uppmuntrar användandet utav bräddar. Det finns
därmed olika alternativ för att öka användandet av bräddar som jag ser som
positiva men det kan självfallet finnas andra lösningar som kan genomföras inom
verksamheternas budget.
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