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Äldrenämnden

Motion Kostnadsfria halkskydd för äldre
kommuninvånare (SD
Förslag till äldrenämndens beslut
1. Omsorgskontorets förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Omsorgskontorets förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
Ärende
Sverigedemokraterna (SD) har i en motion föreslagit kostnadsfria halkskydd
för äldre kommuninvånare.
Omsorgskontoret har utrett och föreslår att motionen avslås med hänvisning till
det arbete som äldrenämnden redan gör, samt att kostnaden för den enskilde är
så låg att det inte bedöms vara något hinder för att själv köpa ett halkskydd.
__________
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Beslutsunderlag:
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Motion (SD)
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Bakgrund
Sverigedemokraterna (SD) har i en motion föreslagit kostnadsfria halkskydd
för äldre kommuninvånare.
Utredning
Västervik har under två års tid delat ut halkskydd och många äldre har hämtat
ut sina skydd. Någon direkt uppföljning har inte genomförts. Den statistik som
finns redovisar både fall inom- och utomhus. Någon statistik för utomhusfall
finns inte. Västervik har en upplevelse att antalet frakturer vid halka har
minskat.
Arbete med att förebygga fall är viktigt. Fallskador orsaker stora kostnader för
samhället och mycket lidande för den enskilde.
Omsorgskontoret och Äldrenämnden arbetar på flera olika sätt med
fallprevention. I krav på utförare inom hemtjänst och vårdboende ställs krav
på att arbeta förebyggande insatser och registrering i nationella kvalitetssystem.
Nedan redovisas några av de insatser äldrenämnden erbjuder äldre:
Det finns en kostnadsfri funktion för alla över 65 år i form av ”Fixartjänst” för
att hjälpa till med ”riskarbetsuppgifter”, t e x sätta upp gardiner, hämta saker på
vinden mm. Syftet är att förebygga fallolyckor.
På 6 servicehus finns så kallade minigym som alla pensionärer kan använda
kostnadsfritt. Verksamheten är en form av egenvård. Den personal som arbetar
i minigymen kan får stöd av en rehab-resurs. På Åleryd finns ett större
äldregym.
Såväl fixartjänst, minigym och äldregym är kostnadsfria insatser som alla över
65 år kan delta i utan särskild prövning.
Årligen genomför socialstyrelsen en kampanj om fallprevention under vecka
40. I Linköping samordnar omsorgs- och äldreförvaltningen olika rehabaktörer
från kommunen, Region Östergötland och privata vårdbolag för att erbjuda
lokala aktiviteter. I arbetet deltar också kommunens folkhälsostrateg,
säkerhetsenhet, kost & restaurang samt äldreapotekare. Här finns goda
möjligheter att utveckla arbetet med ännu fler aktörer i framtiden.
I äldreombudsmannens uppsökande verksamhet ingår fallprevention som en
naturlig del med information om bland annat Fixartjänst, olika möjligheter att
träna sin fysiska förmåga samt praktiska övningar tillsammans med
fysioterapeut.
Omsorgskontoret känner tveksamhet till att alla kan använda samma sorts
halkskydd. Beroende på t ex vilka skor man använder bedömer kontoret det är
viktigt att man själv kan välja ett passande halkskydd. Detta för att skyddet
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verkligen skall användas. Kostnaden för den enskilde bedöms inte vara något
hinder för att den äldre själv skall köpa ett halkskydd.
Omsorgskontoret föreslår att motionen avslås.
Ekonomiska konsekvenser
Det finns ca 27 000 personer över 65 år i Linköpings kommun. Vid ett
antagande att halkskydden skulle kosta 150 kr innebär det en kostnad på 4 050
tkr. Kostnaden är så hög att en upphandling skulle behöva ske.
Äldrenämnden har inte medel i budget för detta.
Kommunala mål
Alla människor ska ges förutsättningar att leva ett hälsosamt liv och ha en
meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag. Den som är i behov av
stöd skall få det enkelt. Stöd- vård och omsorgsinsatser ska utmärkas av
trygghet, hög kvalitet och ökat självbestämmande för den enskilde samt goda
arbetsvillkor för personalen.
Jämställdhet
Förslaget berör både män och kvinnor.
Samråd
Samråd har skett med Kommunala Pensionärsrådets beredningsutskott och
kommunens folkhälsostrateg som inte har något att invända mot förslaget.
Kommunledningskontorets helhetsbedömning
[Klicka och skriv]
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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