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Bildnings- och omsorgsnämnden

Svar på motion om gratis eller subventionerade broddar
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden anser härmed att motionen är besvarad.
Bildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige, att ålderspensionärer 65 år och uppåt
vid uppvisande av kvitto för inköp av broddar, får en lunch i den kommunala restaurangen på
Bollegården.
Bildnings- och omsorgsnämnden föreslår, att kostnaden och administrationen belastar
kommunstyrelsen, då nämnden anser att ärendet är en folkhälsofråga.

Ärendet
Sandra Eliasson, Centerpartiet, inkom med motion gällande broddar. Halka kan innebära att personer
med motoriska och/eller kognitiva nedsättningar stannar inomhus vintertid, vilket kan påverka den
psykiska som fysiska hälsan negativt. Broddar ska även vara ett sätt att bekämpa fallolyckor.
Motionären föreslår gratis eller kraftigt subventionerade broddar som erbjuds till riktade grupper
inom kommunen.
Beslutsunderlag
Broddar minskar fall på snö och på is. Utgångspunkten för att dela ut broddar är dels att minska
fallen men även ge en ökad trygghet för personer att vistas ute. Det finns ingen konkret statistik som
stödjer eller motsäger detta påstående. Utifrån sunt förnuft bör däremot påståendet anses vara sant.
Kommuner runt om i Sverige gör väldigt olika i frågan angående broddar. Nedan en sammanställning
från ett urval av kommuner.
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Kommun

Målgrupp
och hur
många
hämtades
ut?

Upphandling

Långsiktigt?

Effektuppföljning

Mark

Alla över 65
år

Direktupphandling – ett
företag 99 kr
paret

Engångsaktivitet

Nej

Alla första året
därefter 65årskullen

Nej – Sahlgrenska
registrerar inte var
fallen sker, så det
går inte

Kommer att
fortsätta

Nej- Svårt för
kommunen att följa
upp

Engångsaktivitet

Nej- svårt för
kommunen att följa
upp

3 699 av
7 300

Legitimera sig i
affären

50 procent
Göteborg

Alla 65+ år
första året
därefter
årskull 65 år

Anbud krav på
plastsort
(kemikrav),
helfot +
hälbrodd, vad får
vi för 150 kr

53 000 av
80 000

2 apotekskedjor,
Claes Ohlsson
och Sko-Nilsson
fick anbudet,
kupong

65 procent

Haninge

Alla över 65
år
Ca 25
procent
första vintern,
något lägre
andra vintern,

Svenljunga

Alla över 65
år
Köpte in 65%
av 2600. Ca
15 st blev
utan.

Träffpunkter för
äldre. Tillfälle till
rådgivning och
tips.
Upphandling fr
leverantör ca 100
kr/paret
Upphandling fr
leverantör 100
kr/paret

I Skara kommun resonerar man att utdelning av gratis broddar snedvrider konkurrensen och strider
mot kommunallagen. Istället har man valt att ge en annan form av kompensation, t ex lunch. I
Halmstad får man vid uppvisande av kvitto en kupong för fri lunch på någon av kommunens
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restauranger. Bollebygds kommun kan inte erbjuda kraftigt subventionerade broddar, som
motionären föreslår, då detta medför snedvriden konkurrens för lokala näringsidkare.

Vem får ta del av gratis broddar?
I de flesta kommuner har man satt gränsen för gratis broddar från 65 år. I Centerpartiets motion
framgår de att centerpartiet vill att broddar ska erbjudas till riktade grupper inom Bollebygds
kommun.
Genom att rikta sig till riktade grupper kan man tolka det som att strida mot kommunallagen. I
kommunallagen står det i 2 §: Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det
inte finns sakliga skäl för något annat. Paragrafen ger uttryck för den så kallade likställighetsprincipen.
Likställighetsprincipen innebär att det inte är tillåtet för kommuner och landsting att särbehandla vissa
kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar annat än på objektiv grund, se RÅ 1975
Ab 313 och RÅ 1979 Ab 404. Annorlunda uttryckt krävs rationella skäl eller sakliga överväganden
som grund för att kommunmedlemmar behandlas olika (prop. 1990/91:117 s. 29). Utgångspunkten är
att kommunmedlemmar i samma situation ska behandlas lika.
Nacka kommun löste detta genom att dela ut broddar till allmänheten.
Bollebygds kommun
Det finns inget som hindrar att kommunen erbjuder samtliga medborgare broddar i åldern 20 -84.
Gruppindelningen 65 år och uppåt riktar sig mot allmänheten med enda kravet på ålder. Det skulle
kunna hävdas att med utgångspunkt i lagtext att riktad åtgärd gentemot denna gruppindelning låter sig
göras. Svårare är det att kategorisera en annan riktad grupp ex kognitiva nedsättningar. Är det till en
riktad grupp med utmärkande egenskaper blir det nödvändigt med någon form av bedömning.
Bedömning är en myndighetsutövning och ska utredas av utredare.
Ekonomiska förutsättningar
I Bollebygd finns det 4836 medborgare mellan 20-65. Mellan 65-84 år finns 1564 medborgare i
kommunen (källa SCB). Om vi tänker oss att en brodd av kvalité kostar ca 150 kr och räknar med att
65% av medborgarna tar del av dessa blir kostnaden enligt nedan.

Pris/brodd
150 kr

Allmänheten
20-65 år
720 tkr

65% av
allmänheten
470 tkr

Riktad grupp
65-84 år
230 tkr

65% av
riktad grupp
150 tkr

Totalkostnad
utifrån 65%
620 tkr

En upphandling av broddar ska ske enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Ett brevutskick
görs till målgruppen med en kupong som kan lösas in hos utvalda handlare. Marknadsföring sker
genom artikel i tidningen Annonsmarkna´n och på kommunens hemsida.
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Skickas till
kommunfullmäktige

BOLLEBYGDS KOMMUN
Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Annelie Fischer

Nina Glebe

Förvaltningschef

Utvecklingsledare/SAS
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