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Kommunstyrelsen

Svar på motion från Anette Jellve (S) om gratis broddar
åt Danderyds äldre
Ärende
Anette Jellve (S) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 februari
2019 (§ 17) väckt en motion med vilken det föreslås att alla invånare över
65 år i Danderyds kommun ska erhålla gratis broddar. Motionären anser att
flera fallolyckor vintertid enkelt skulle förebyggas om fler fotgängare bar
broddar.
Ärendet har remitterats till socialnämnden. Socialnämnden beslutade den 17
juni (§ 93) att genom socialkontorets yttrande anse motionen vara besvarad.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad
Bakgrund
Socialkontoret redogör i sitt yttrande kring hinder för att dela ut broddar
gratis till en särskild grupp (äldre invånare över 65 år). Det skulle medföra
att man ger dessa en särställning mot resterande invånare i Danderyd vilket
står i strid mot likställighetsperspektivet som innebär att kommunen ska
behandla kommuninvånarna lika om inte sakliga skäl för annat finns.
Socialkontoret anser att, användandet av broddar för att undvika
halkolyckor, omfattas av det individuella ansvaret.
Kommunledningskontorets utredning
Kommunledningskontoret delar motionärens uppfattning om att broddar är
ett effektivt medel för att förhindra halkolyckor. Det finns dock en svårighet
i att peka ut en specifik grupp att tilldelas broddar gratis. Detta eftersom en
grundläggande utgångspunkt för kommunal verksamhet är att kommunen
ska behandla kommuninvånarna lika om det inte särskilda skäl föreligger.
Det kommunala ansvaret omfattar angelägenheter av allmänt intresse och
användningen av broddar bedöms ligga inom det individuella ansvaret.
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Kommunen ser dock en särskild vikt av effektiv snöröjning samt grusade
och saltade gång- och cykelvägar vintertid för en trygg och säker utemiljö
för samtliga kommuninvånare och i ett förebyggande syfte mot halkolyckor.
Kommunledningskontoret delar socialkontorets samlade bedömning och
föreslår att motionen bör anses vara besvarad.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Johan Lindberg
Administrativ direktör

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande, Svar på motion från Anette Jellve (S) om gratis
broddar åt Danderyds äldre
2. Motion om gratis broddar åt Danderyds äldre
3. Socialnämndens beslut, SN 2019-06-17 § 93
4. Socialkontorets tjänsteutlåtande
Expedieras
Socialnämnden
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