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Kommunfullmäktige

Svar på motion om gratis eller kraftigt subventionerade
broddar
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige:
Motionen avslås.
Ärendet
Sandra Eliasson (C) har den 22 januari 2016 inkommit med en motion om gratis eller
kraftigt subventionerade broddar till riktade grupper i kommunen under 2016.
Motionen remitterades till bildnings- och omsorgsnämnden för beredning som
behandlade ärendet den 17 maj 2016 § 46. Bildnings- och omsorgsnämnden
beslutade då att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen eftersom broddar ansågs
vara en folkhälsofråga.
Folkhälsosamordnaren har med utgångspunkt från bildning- och
omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-30 gällande broddar för
ålderspensionärer över 65 år undersökt Sveriges Kommuner och Landstings ( SKL)
kunskapsöversikt vad det gäller fallskador bland äldre. Folkhälsosamordnaren har
också undersökt Världshälsoorganisationens ( WHO) policyramverk, Hälsa 2020 och
deras strategi för Fysisk aktivitet 2016-2052, Psysical activity strategy for the WHO
European Region 2016-2025.
Kunskapsöversikten och den aktuella strategin säger att fallskador ska förebyggas
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genom ett systematiskt arbete. Erfarenheter som presenteras visar att man kan nå
goda resultat genom flera olika insatser samtidigt på olika nivå och från olika parter,
nyckeln heter samarbete.
Personer faller av flera olika ofta samverkande orsaker. Det kan vara dålig syn, vissa
läkemedel eller något hinder på golvet. Fall kan bero på individens kapacitet som ex.
vissa sjukdomar, balansproblem, överdrivet alkoholintag. Inomhus kan fall bero på
hinder som sladdar, mattor och utomhus på trottoarkanter, dåliga skor eller halka. En
tredje faktor kan vara att personen inte tänker på att de har sämre syn,
reaktionsförmåga än vad man haft och klarat bättre tidigare i livet.
Den mest effektiva metoden för individen själv och även rent samhällsekonomiskt att
förebygga fall är fysisk aktivitet och balansträning för alla grupper, särskilt äldre.
Samhället förebygger också bäst genom att lägga till skadeförebyggande arbete för
grupper av individer i riskzon. Man bör särskilt uppmärksamma de platser där mest
fall sker för målgruppen och det är i de flesta fall i hemmet eller på särskilda
boenden där många med sjukdom och hög läkemedelsanvändning finns.
Med tanke på kostnadsförslag enligt bildning- och omsorgsförvaltningens skrivelse
och med tillkommande administration kring inköp, information, uppföljning kan vi inte
utifrån kunskapsöversikt och strategier se att broddar till den föreslagna riktade
gruppen skulle ge de effekter hos individ, grupp eller för samhället som vi med det
långsiktiga folkhälsoarbetet strävar efter.
Vill vi bibehålla hälsan hos befolkningen och få den mer jämlik när vi pratar fall, bör
kommunen och dess verksamheter satsa på att få in mer rörelse i vardagen i våra
befintliga verksamheter och arenor, utveckla våra mötesplatser, satsa mer på det
skadeförebyggande arbetet för särskilda grupper och göra dessa satsningar i nära
samarbete med övriga partners som ex hälso- och sjukvården och föreningsliv.
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Med den redovisade kostnaden i tjänsteskrivelsen för bildning- och
omsorgsförvaltningen som underlag och ytterligare tillkommande administrativa
kostnaden för kommunstyrelsen kan folkhälsosamordnarenen inte se att dessa står i
realitet till de folkhälsomedel på 12 kr per invånare /år vilka kommunen har att röra
sig med från Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden för insatser för det gemensamma
folkhälsoarbetet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-20
Bildnings- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2016-05-17 § 46
Bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-30
Motion 2016-01-22
Skickas till
Motionären
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