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MOTION 
 

Snöskottningshjälp för äldre 
 

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen i Sverige ökar. Även i 
Huddinge visar den senaste befolkningsprognosen från maj 2017 på att antalet 
invånare över 75 år väntas öka de kommande åren. Antalet över 80 år väntas öka 
med 11,6 %.  Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det 
ställer också höga krav på vår välfärd och kommunen att tillhandahålla tjänster 
och insatser för våra äldre.  
 
I Huddinge finns det många äldre som av olika skäl valt att bo i villa eller radhus. 
Vissa av dem är pigga med en god fysik samtidigt som det finns de som har 
begränsad rörelsekapacitet. Särskilt för den sistnämnda gruppen innebär vintern 
en stor utmaning. Mörker och dålig belysning kan innebära att man inte vågar gå 
ut. Halka kan leda till  rädsla  för att ramla och stora mängder snö är svårt och 
ibland omöjligt att själv skotta bort. Skador till följd av olyckor betyder stort 
lidande för den enskilde men också stora kostnader för samhället.   
 
Det har tidigare funnits möjligheter för äldre i Huddinge att få hjälp med 
snöskottning via kommunen. Det var uppskattat och underlättade vardagen för 
många. Idag finns det en mängd privata utförare att välja bland som kan hjälpa 
till med snöskottning. Många äldre har dock inte goda förutsättningar att själv 
ringa runt och jämföra olika utförare. Många vittnar också om att de är rädda 
och oroliga för att det inte ska vara en seriös utförare som man anlitar. Det 
bidrar till att anhöriga får ta ett större ansvar något som alla gånger varken är 
lätt eller rimligt. 
 
Flera kommuner i Sverige erbjuder snöskottning för personer med nedsatt 
rörelseförmåga enligt olika modeller. I vissa kommuner är snöskottningen 
biståndsbedömd medan man i andra får betala en självkostnadsavgift. Även 
vilken ålder man ska ha uppnått för att få snöskottning varierar.  
Tryggheten ska öka i Huddinge. Kommunen har ambitionen att vara en av 
Stockholms läns mest populära kommuner att bo i och då bör äldre få bra stöd 
att kunna bo kvar i sin villa eller i sitt radhus även på vintern.  
 



Mot bakgrund av det ovanstående föreslår jag: 
 
Att ta fram en modell där kommunen ser till att äldre på ett enkelt sätt kan få 
hjälp med snöskottning under vintern 
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