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Motion Halkskydd till personer över 65 år 

Ärendebeskrivning 

Snart är vintern här och för många äldre personer innebär det en ökad risk för fallolyckor. Vilket gör 
att fler äldre väljer att stanna hemma. Äldre personer är överrepresenterade i statistiken av 
fallolyckor under vintertid, dels för att personer över 65 år har en ökad benskörhet vilket gör att 
skadorna blir mer allvarliga. Att alla ska våga röra sig ute är en folkhälsofråga då alla mår bra av 
vardagsmotion. Så som att gå till affären, posten eller att uppsöka sjukvården. Detta blir lidande för 
den äldre då det innebär en ökad risk för att skada sig under vägen dit. Att kunna klara sig själv och 
inte behöva stöd från en anhörig eller samhället stärker individen. Om olyckan skulle vara framme 
kostar det i form av sjukvård, eventuellt inkomstbortfall samt ibland kanske det behövs extra 
hjälp/stöd i hemmet för den äldre. 

Varje år skadas 25 000-30 000 personer i fallolyckor vintertid så allvarligt att de måste uppsöka 
sjukvården. Det är 1-2 personer per 1 000 invånare i genomsnitt. Risken att skadas vid fall ökar med 
stigande ålder och mer än 5-6 personer per 1 000 invånare över 65 år riskerar att få uppsöka 
sjukvården efter fall som skett vintertid. Konvalescenstiden efter skador vid fall är också mycket 
längre för äldre jämfört med yngre personer. Resultat från forskning i Sverige, Finland och USA 
visar att genom att använda halkskydd så kan risken att falla minska med en tredjedel. Fallolyckor 
bland äldre och dess samhällsekonomiska påverkan har uppmärksammats runt om i landet. Med 
anledning av det har flera kommuner beslutat sig för att dela ut halkskydd till de äldre. Exempelvis 
delar Bodens kommun ut halkskydd (broddar) gratis, och i Malmö delar olika stadsdelscentra ut 
halkskydd till äldre än 65 år. Genom att tillhandahålla halkskydd till äldre vinner samhället även 
ekonomiskt på att antalet fallolyckor kan reduceras och belastning på sjukvård och hemsjukvård 
minskas. En vinst på ett 

Sverigedemokraterna yrkar 
att kommunfullmäktige beslutar att Vänersborg kommun ska dela ut kostnadsfria halkskydd till 

samtliga kommuninvånare äldre än 65 år 
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