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Motion - Gratis broddar för pensionärer    

Beslut 

1. Motionen avslås då: 

- gratis broddar för en viss grupp medborgare kan strida mot 
likställighetsprincipen i kommunallagen.  

- det inte finns evidens som visar tillräckliga effekter av gratis broddar 
för pensionärer som motiverar att frångå likställighetsprincipen och 
tillämpa lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47). 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Staaf och Anders Simme (V) har inkommit med en motion med förslag 
om att kommunen ska dela ut gratis broddar för pensionärer som en 
förebyggande insats för att minska halkolyckor och som en jämlikhets- och 
jämställdhetsåtgärd. Grunden för alla kommunala beslut och hur 
verksamheten ska bedrivas återfinns i Kommunallag (2017:725). En viktig 
princip är att alla medborgare ska behandlas lika. Ett bifall till motionen skulle 
innebära, enligt förvaltningens mening, att ett undantag måste göras från 
likställighetsprincipen. Att frångå likställighetsprincipen, genom att dela ut 
gratis broddar till pensionärer, skulle kunna motiveras med god effekt på 
antalet fallolyckor som beror på halka och/eller samhällsekonomiska vinster. 
Mot bakgrund av att det inte finns några utvärderingar med storskaligt urval 
som kan visa på mer säkerställd effekt på orsak och verkan av att kommunen 
delar ut gratis broddar till pensionärer och inte heller några studier med 
undersökning av de samhällsekonomiska effekterna så anser förvaltningen inte 
att det finns skäl att frångå likställighetsprincipen genom att luta sig mot lag 
om vissa kommunala befogenheter (2009:47) som medger servicetjänster åt 
äldre över 67 år. Förvaltningen förslår därför att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 

1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 73 

2. Tjänsteskrivelse 2019-04-29 

3. Motionen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås då: 

- gratis broddar för en viss grupp medborgare kan strida mot 
likställighetsprincipen i kommunallagen.  

- det inte finns evidens som visar tillräckliga effekter av gratis broddar 
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för pensionärer som motiverar att frångå likställighetsprincipen och 
tillämpa lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lena Staaf (V) och Gustav Edman (MP) föreslår att motionen bifalles.  

Ingrid Jerneborg Glimne (M) och Ann-Sofie Lifvenhage (M) bifaller det 
framskrivna förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt det 
framskrivna förslaget eller enligt Lena Staafs (V) förslag. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige har beslutat enligt det framskrivna förslaget.   

Omröstning 

Omröstning begärs och ska genomförs, ordföraren redogör för tilltänkt 
omröstningsordning. Den som röstar för det framskrivna förslaget röstar Ja, 
den som röstar för Lena Staafs (V) förslag röstar Nej. 

Omröstningen utföll med 26 Ja-röster och 5 Nej-Röster.  

Kommunfullmäktige har beslutat enligt framskrivet förslag. 

Reservation 

Lena Staaf (V) reserverar sig muntligt. 

 

 


