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§ 62 Medborgarförslag om broddar till 
personer över 70 år  

 Dnr ÄON 19/0087 

Beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 52 den 23 september 2019 

återkallas.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden avslår medborgarförslag om broddar till 

kommuninvånare över 70 år på grund av för hög kostnad, brist på 

evidens samt att ett sådant beslut kan strida mot 

likabehandlingsprincipen i kommunallagen. 

Sammanfattning 

Den 28 november 2017 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro 

kommun avseende gratis broddar till alla som fyllt 70 år. Kommunfullmäktige 

beslutade den 14 februari 2018 § 6 att överlämna detta medborgarförslag för 

beslut till Socialnämnden. Socialnämnden har efter detta delats upp i två 

nämnder, den 1 januari 2019, och från och med det överlämnades de handlingar 

som tillhörde Socialnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden i de fall 

handlingarna hade anknytning till de verksamheter som Äldre- och 

omsorgsnämnden övertog från Socialnämnden. Äldre- och omsorgsnämnden ska 

därför besluta i medborgarförslaget då förslaget rör Äldre- och 

omsorgsnämndens verksamhetsområde. Äldre- och omsorgsnämnden fattade 

beslut om yttrande den 23 september men eftersom kommunfullmäktige 

tilldelat Äldre- och omsorgsnämnden medborgarförslaget för beslut behöver 

det tidigare beslutet återkallas och ett nytt tas. Socialkontoret har genomfört en 

inventering utav Upplands-Bro kommun befintliga arbete avseende 

fallprevention samt gjort en omvärldsbevakning i kommunerna Järfälla, 

Stockholms stad samt Södertälje för att besvara detta medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019 

 Bilaga 1 - Kommunfullmäktiges beslut § 6 den 14 februari 2018 

 Bilaga 2 - Medborgarförslag om gratis broddar den 11 november 2017 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 52 den 23 september 2019 

återkallas.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden avslår medborgarförslag om broddar till 

kommuninvånare över 70 år på grund av för hög kostnad, brist på 
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evidens samt att ett sådant beslut kan strida mot 

likabehandlingsprincipen i kommunallagen. 

Reservationer 

Juan Chacon (S), Kimmo Lindstedt (S) och Morgan Lindholm (S) reserverar 

sig mot beslutet med följande motivering: 

”Socialdemokraterna reserverar sig i beslutet och ställer sig positiv till att 

utreda mer förutsättningarna för att kunna tillhandahålla halkskydd till äldre 

invånare i kommunen kostnadsfritt. 

I kommunen fanns det ca 4300 invånare 2016 som var över 65 år och i 

tjänsteskrivelse beräknade tjänstemän att denna satsning skulle kosta ca 660 

000 kr om alla dessa skulle erbjudas broddar. 

I Sverige är det fler kommuner som erbjudit gratis halkskydd till äldre invånare 

de senaste åren, 37 av 224 kommuner som svarade förra året på PRO 

pensionärens enkät delar gratis broddar. 

Budgetprognos visade att det nämnden skulle kunna klara året på plus siffror 

och därför ser Socialdemokraterna positiv till att satsa på att erbjuda gratis 

broddar till äldre personer över 65 år.” 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 
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