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Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg 
fallolyckor hos våra äldre 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att 
förebygga fallolyckor hos våra äldre. 

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) har i en motion föreslagit att kommunen erbjuder 
broddar/halkskydd för personer över 65 år samt att ansvarig förvaltning 
samtidigt ges i uppdrag att söka medfinansiering från t.ex. landstinget. 
 
Omsorgsnämnden ställde sig den 31 mars 2016 positiv till motionen, då arbetet 
med att förebygga fall är ett prioriterat område, men föreslog till fullmäktige att 
ärendet skulle utredas ytterligare avseende praktiska och ekonomiska aspekter. 
 
Efter omsorgsnämndens behandling av motionen beslutade kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 10 maj 2016 att återremittera ärendet till omsorgsnämnden 
för att komplettera beslutsunderlaget med kostnader och övriga konsekvenser 
av att införa gratis broddar/halkskydd. 
 
Omsorgsförvaltningen har härefter kompletterat beslutsunderlaget och tagit 
fram ett förslag till yttrande. Bedömningen är att det finns väsentligt effektivare 
sätt att minska antalet fall bland äldre och därför inte finns tillräckligt starka 
skäl att erbjuda kostnadsfria broddar till kommunens pensionärer. En metod 
som omsorgsförvaltningen kommer att vidareutveckla, som inhämtats från 
annan kommun där man lyckats halvera antalet fallolyckor, är att erbjuda ökade 
träningsmöjligheter med fokus på styrketräning och balansträning. Genom ett 
pilotprojekt på ett par äldreboenden framöver skulle insatser kunna riktas mot 
den största riskgruppen för fall och minska antalet frakturer till följd av fall 
ytterligare. 
 
Omsorgsnämnden har den 29 september 2016 föreslagit att kommunfull-
mäktige avslår motionen.  
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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2016-09-29 

 

Omsorgsnämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 2016-10-04 
 

§ 58 

Motion - Förebygg fallolyckor hos våra äldre 

Dnr ON 2016/0012 

Handlingar 

Tjänsteskrivelse 2016-07-12 
Motion 
 

Bakgrund 

Omsorgsnämnden har den 31 mars 2016 behandlat Carl-Henrik Sölvingers (L) 
motion om att förebygga fallolyckor hos våra äldre. Enligt motionen föreslås 
att kommunen erbjuder broddar/ halkskydd för personer över 65 år samt att 
ansvarig förvaltning ges i uppdrag att söka medfinansiering från till exempel. 
landstinget. 
Omsorgsnämnden ställde sig positiv till motionen, då arbetet med att 
förebygga fall är ett prioriterat område 2016, men föreslog till fullmäktige att 
ärendet skulle utredas ytterligare avseende praktiska och ekonomiska aspekter. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 10 maj ärendet till 
omsorgsnämnden för kompletteringar inom dessa områden. 
 
Yttrande 

Utifrån Kalmar kommuns fullmäktigemål att bli en av Sveriges 30 bästa 
äldreomsorgskommuner till år 2020 har omsorgsnämnden särskilt betonat 
arbetet med att förebygga fall i både särskilt och ordinärt boende. Att minska 
antalet fall är ett tydligt prioriterat mål för alla verksamheter i kommunens 
äldreomsorg. 
 
Den nationella fallskadestatistiken visar att äldre personer över 65 år i särskilt 
boende faller 2,0 – 4,3 gånger per person/ år. Motsvarande statistik för 
ordinärt boende är 0,2 – 1,0 gånger per person/ år. En klar majoritet av alla fall 
sker inomhus i särskilt boende. Överförs den nationella statistiken till Kalmar 
kommun och antalet platser i äldreboenden har vi färre antal än 
riksgenomsnittet. 
 
En effektiv fallprevention innefattar åtgärder såsom individuell riskbedömning, 
översyn av läkemedel och kost, fysisk träning, sociala aktiviteter, åtgärder i 
boendemiljön och hjälpmedel. Mot bakgrund av det har Kalmar kommuns 
äldreomsorg målmedvetet arbetat för att skapa ett välutvecklat samarbete på 
samtliga boenden och hemtjänstenheter i team, där ett systematiskt och 
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  Sammanträdesdatum 
   2016-09-29 

 

 

strukturerat arbete kring fall och fallprevention sker. I dessa multiprofessionella 
team diskuteras fallrisker, inrapporterade fall och möjliga åtgärder för att 
förhindra nya fall för individen. Inom hemtjänst kan fysioterapeut/ 
sjukgymnast och arbetsterapeut även göra en miljööversyn och informera om 
fallprevention i samband med hembesök. Därtill har personer som är över 65 
år eller som har en funktionsnedsättning tillgång till Seniorlotsen, som hjälper 
till att fallsäkra hemmet exempelvis genom att fästa lösa sladdar eller hjälpa till 
med att sätta upp gardiner. 
 
På ett antal håll runt om i landet har man inom kommunerna infört gratis 
broddar till kommunens invånare över 65 år, varav en finns i Kalmar län. 
Denna kommun genomför ett ettårigt broddprojekt utan medfinansiering från 
landstinget. Broddar kostar cirka 50 – 100 kr per par. I kommunen finns 
10 000 invånare över 65 år. Om 80% av alla 65 åringar, dvs 8000 personer, 
skulle tilldelas gratis broddar skulle det motsvara en kostnad à cirka 500 000 
kronor. Därtill tillkommer kostnader för hantering och administration. I den 
kommun där broddar erbjuds har man inte kunnat mäta huruvida antalet 
fallolyckor har minskat sedan projektet med gratis broddar införts. Det kan 
även finnas en ökad fallrisk med broddar då personer kan glömma att ta av sig 
dessa när man exempelvis går in i affären för att handla. Mot denna bakgrund 
har det förts en dialog om att inrätta soffor som gör det möjligt att sätta sig ner 
för att ta av sig broddarna. 
Broddar är inte det enda halkskyddet. Ett annat enkelt hjälpmedel för 
inomhusbruk, där de flesta fallen inträffar, är att använda antihalksockor. 
Broddar finns lättillgängligt att köpa i vanliga affärer och på internet.  
Det samhälleliga ansvaret och effektivaste sättet att minska halkolyckor 
utomhus är att säkerställa underhåll av trottoarer, gång och cykelvägar. 
 
Förvaltningens bedömning är att det finns väsentligt effektivare sätt att minska 
antalet fall bland kommunens äldre och därför att det inte finns tillräckligt 
starka skäl att erbjuda kostnadsfria broddar till kommunens pensionärer.  En 
metod som omsorgsförvaltningen kommer att vidareutveckla, som inhämtats 
från en annan kommun i landet där man lyckats halvera antalet fallolyckor, är 
att erbjuda ökade träningsmöjligheter med fokus på styrketräning och 
balansträning. Genom ett pilotprojekt på ett par äldreboenden framöver skulle 
vi kunna rikta insatser mot den största riskgruppen för fall och minska antalet 
frakturer till följd av fall ytterligare. 
 

Överläggning 

Per Dahl, (M), Ole Torffvit, (M) och Lene Polteg, (L), yrkar på att 
omsorgsnämnden ska föreslå fullmäktige att bifalla motionen. (se bilaga längst 
bak i protokollet) 
 
Kristina Podolak Andersson, (S), yrkar på bifall till liggande förslag till beslut 
att föreslå fullmäktige att avslå motionen. 
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Proposition 

Ordförande frågar om nämnden anser att förslaget till kommunfullmäktige ska 
vara att bifalla eller att avslå motionen. Han finner att omsorgsnämnden 
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Votering 

Votering begärs varvid ordförande ställer följande propositionsordning: 
Den som vill att omsorgnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen röstar Ja och den som vill bifalla alliansgruppens förslag att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen röstar Nej. 
Omröstning sker och utfaller med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster. 
 Ja-röster avges av Liselotte Ross (V), Kristina Podolak Andersson (S), Inger 
Henriksson (S), Gunnel Akinder (S), Anna Johansson (S), Marita Fransson (C), 
Petra Gustafsson (SD) och Michael Ländin (S) 
 
Nej-röster avges av Per Dahl (M), OleTorffvit (M) och Lene Polteg (L). 
 

Beslut 

Omsorgsnämnden översänder yttrandet till kommunstyrelsen och föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Reservation 

Per Dahl (M), OleTorffvit (M) och Lene Polteg (L) reserverar sig mot beslutet.  
 
__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekreterare 

Marina Pull 
 
 

Justeras 
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Michael Ländin Marita Fransson 
ordförande  
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Motion - Förebygg fallolyckor hos våra äldre 

Förslag till beslut 
Yttrandet godkänns och skickas till Kommunstyrelsen. 
 
Förslag till Kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

Bakgrund 
Omsorgsnämnden har den 31 mars 2016 behandlat Carl-Henrik Sölvingers (L) 
motion om att förebygga fallolyckor hos våra äldre. Enligt motionen föreslås 
att kommunen erbjuder broddar/ halkskydd för personer över 65 år samt att 
ansvarig förvaltning ges i uppdrag att söka medfinansiering från tex. lands-
tinget. 
Omsorgsnämnden ställde sig positiv till motionen, då arbetet med att före-
bygga fall är ett prioriterat område 2016, men föreslog till fullmäktige att ären-
det skulle utredas ytterligare avseende praktiska och ekonomiska aspekter. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 10 maj ärendet till omsorgs-
nämnden för kompletteringar inom dessa områden. 
 
Yttrande 
Utifrån Kalmar kommuns fullmäktigemål att bli en av Sveriges 30 bästa äldre-
omsorgskommuner till år 2020 har omsorgsnämnden särskilt betonat arbetet 
med att förebygga fall i både särskilt och ordinärt boende. Att minska antalet 
fall är ett tydligt prioriterat mål för alla verksamheter i kommunens äldre-
omsorg. 
 
Den nationella fallskadestatistiken visar att äldre personer över 65 år i särskilt 
boende faller 2,0 – 4,3 gånger per person/ år. Motsvarande statistik för ordi-
närt boende är 0,2 – 1,0 gånger per person/ år. En klar majoritet av alla fall 
sker inomhus i särskilt boende. Överförs den nationella statistiken till Kalmar 
kommun och antalet platser i äldreboenden har vi färre antal än riksgenomsnit-
tet. 
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En effektiv fallprevention innefattar åtgärder såsom individuell riskbedömning, 
översyn av läkemedel och kost, fysisk träning, sociala aktiviteter, åtgärder i bo-
endemiljön och hjälpmedel. Mot bakgrund av det har Kalmar kommuns äldre-
omsorg målmedvetet arbetat för att skapa ett välutvecklat samarbete på samt-
liga boenden och hemtjänstenheter i team, där ett systematiskt och strukturerat 
arbete kring fall och fallprevention sker. I dessa multiprofessionella team disku-
teras fallrisker, inrapporterade fall och möjliga åtgärder för att förhindra nya 
fall för individen. Inom hemtjänst kan fysioterapeut/ sjukgymnast och arbets-
terapeut även göra en miljööversyn och informera om fallprevention i samband 
med hembesök. Därtill har personer som är över 65 år eller som har en funkt-
ionsnedsättning tillgång till Seniorlotsen, som hjälper till att fallsäkra hemmet 
exempelvis genom att fästa lösa sladdar eller hjälpa till med att sätta upp gardi-
ner. 
 
På ett antal håll runt om i landet har man inom kommunerna infört gratis 
broddar till kommunens invånare över 65 år, varav en finns i Kalmar län. 
Denna kommun genomför ett ettårigt broddprojekt utan medfinansiering från 
landstinget. Broddar kostar cirka 50 – 100 kr per par. I kommunen finns 
10 000 invånare över 65 år. Om 80% av alla 65 åringar, dvs 8000 personer, 
skulle tilldelas gratis broddar skulle det motsvara en kostnad à cirka 500 000 
kronor. Därtill tillkommer kostnader för hantering och administration. I den 
kommun där broddar erbjuds har man inte kunnat mäta huruvida antalet fallo-
lyckor har minskat sedan projektet med gratis broddar införts. Det kan även 
finnas en ökad fallrisk med broddar då personer kan glömma att ta av sig dessa 
när man exempelvis går in i affären för att handla. Mot denna bakgrund har det 
förts en dialog om att inrätta soffor som gör det möjligt att sätta sig ner för att 
ta av sig broddarna. 
Broddar är inte det enda halkskyddet. Ett annat enkelt hjälpmedel för inom-
husbruk, där de flesta fallen inträffar, är att använda antihalksockor. 
Broddar finns lättillgängligt att köpa i vanliga affärer och på internet.  
Det samhälleliga ansvaret och effektivaste sättet att minska halkolyckor utom-
hus är att säkerställa underhåll av trottoarer, gång och cykelvägar. 
 
Förvaltningens bedömning är att det finns väsentligt effektivare sätt att minska 
antalet fall bland kommunens äldre och därför att det inte finns tillräckligt 
starka skäl att erbjuda kostnadsfria broddar till kommunens pensionärer.  En 
metod som omsorgsförvaltningen kommer att vidareutveckla, som inhämtats 
från en annan kommun i landet där man lyckats halvera antalet fallolyckor, är 
att erbjuda ökade träningsmöjligheter med fokus på styrketräning och balans-
träning. Genom ett pilotprojekt på ett par äldreboenden framöver skulle vi 
kunna rikta insatser mot den största riskgruppen för fall och minska antalet 
frakturer till följd av fall ytterligare. 
 
 
 
 
Christina Erlandsson Mattias Ask 
Verksamhetschef HSL Förvaltningschef  
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