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Förslag till politiker – att Järfälla kommun ska tillhandahålla
cykelhjälmar till sina anställda inom hemtjänsten
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden beslutar att inte gå vidare med förslaget.

Ärendet i korthet

En medborgare har lämnat ett förslag till politiker via e-post till kommunens
servicecenter. Förslaget innebär att Järfälla kommun ska tillhandahålla cykelhjälmar
till sina anställda inom hemtjänsten. Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden
inte ska gå vidare med förslaget utifrån att Järfälla hemtjänst följer
arbetsgivaransvaret då alla anställda erbjuds cykelhjälm och uppmanas att använda
den vid cykling i tjänsten.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-01
2. Förslag från medborgare gällande tillhandahållande av cykelhjälmar för de
anställda inom hemtjänsten
Bakgrund

Den 4 januari 2019 inkom ett medborgarförslag till kommunen via e-post.
Medborgarens förslag innebär att Järfälla kommun ska tillhandahålla cykelhjälmar
till sina anställda inom hemtjänsten.
Medborgaren ifrågasätter varför Järfälla kommun inte tillhandahåller cykelhjälmar
för de som är anställda inom hemtjänsten (Jakobsberg) och är bokade på cykelpass
till brukarna. Medborgaren menar att arbetsgivaren tillhandahåller cykel men inte
hjälm och vid en skada så gäller inte försäkringen eftersom cykelhjälm inte används.
Medborgarens föreslår att arbetsgivaren Järfälla kommun ska tillhandahålla
erforderliga arbetsredskap såsom cykelhjälmar.

Socialförvaltningen
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Analys

I Järfälla kommun tillämpas eget val i hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem
(LOV). LOV innebär att den enskilde som har fått hemtjänst beviljad av kommunen
kan välja vilken utförare som ska utföra insatserna. Den enskilde väljer bland
utförare som kommunen har godkänt. Utföraren måste uppfylla de krav som
äldrenämnden har fastställt för valfrihetssystem inom hemtjänst. Vad som krävs av
utföraren framgår av upphandlingsdokumentet. Den kommunala hemtjänsten följer
samma villkor och krav som de privata leverantörerna.
Kapitel fyra i upphandlingsdokumentet belyser kraven kring utförarens
arbetsgivaransvar. Här anges att utföraren har arbetsgivar- och driftsansvar. Med
koppling till cykling i tjänsten kan bland annat ses att utföraren är ansvarig för att:
- gällande svensk rätt och tillämplig EG-rätt följs
- kollektivavtal eller motsvarande villkor gäller
- personal är väl förtrogen med verksamhetens inriktning och mål
- arbetsmiljön håller en nivå i enlighet med arbetsmiljölagen
- förebygga att skador inträffar som kan drabba personal, brukare och
anhöriga/närstående
Svar från Järfälla kommuns hemtjänst

Medborgaren ifrågasätter varför Järfälla kommun inte tillhandahåller cykelhjälmar
för de som är anställda inom hemtjänsten (Jakobsberg) och som är bokade på
cykelpass till brukarna. Upplysningar har därmed begärts in från Järfälla hemtjänst
avseende deras cykelrutiner.
Järfälla hemtjänst är uppdelade i flera olika geografiska områden, där Jakobsberg är
ett utav dessa. Vanligen när vädret tillåter, cyklar cirka 40-50 medarbetare dagligen.
Verksamhetschefen påtalar att Järfälla hemtjänst erbjuder cykelhjälm för alla som
arbetar i hemtjänsten. Alla hemtjänstgrupper ska ha tillräckligt med cykelhjälmar i
verksamheten. Järfälla hemtjänst har skriftliga cykelrutiner. Rutinerna finns med i
rutinpärmen där alla medarbetare, nya som gamla läser och undertecknar efter
genomgång. I rutinerna står att medarbetaren ska använda cykelhjälm. Det står också
att medarbetaren ska lämna tillbaka cykelhjälmen efter att ha använt cykeln.
Barnkonsekvensanalys

Beslutet kommer inte att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden. Barn och
ungdomar har därför inte fått uttrycka sin mening i ärendet.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget föranleder inte några ökade kostnader för kommunens hemtjänst.
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Slutsatser

Järfällas hemtjänst cykelrutiner visar att de följer kraven kring arbetsgivaransvar.
Alla medarbetare erbjuds cykelhjälm och uppmanas att den ska användas vid cykling
i tjänsten. Socialnämnden föreslås därför inte gå vidare med förslaget.
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