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Initiativärende: Utred mopedbilar i hemtjänsten  
Vård- och äldrenämnden behöver arbeta för en högre närvaro hos våra hemtjänsttagare. 
Målet är 65% men idag är det utfallet betydligt lägre. Därför måste vi sträva efter en god 
kontinuitet för att få en högre brukartid. 

Det innebär bland annat att vi behöver fler händer i hemtjänsten i Borås Stad.                      
En flaskhals är att många ungdomar idag saknar körkort vilket Vård- och äldrenämnden 
uppmärksammat tidigare. Vi i Allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, vill på 
nytt lyfta problemet men belysa det från ett annat håll. 

Att ta mopedbilskörkort är en lång och mödosam process, dessutom är den dyr. Ett 
alternativt transportmedel som blivit vanligare idag är de så kallade mopedbilarna, eller AM 
moped, som det också heter. Eftersom mopedbilens topphastighet är 45 kilometer i 
timman vore den idealisk att rulla i de centrala delarna av staden.  

Kostnaden för körkortet är cirka 6000 kronor. Då ingår 8 timmars teori, 4 timmar körning 
och att man har ett körkortstillstånd innan. En begränsning är att utbildningen endast sker 
under tiden april till september. 

Kan vi med mopedbilars hjälp få fler händer i vården genom att smidigt nå våra 
hemtjänsttagare, alla tider på dygnet, i alla väder, skulle det innebära ett genombrott i att 
nå en högre brukartid. 

Vi i Allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, föreslår Vård- och 
äldrenämnden besluta:  

Vård- och äldreförvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag för hur många 
undersköterskor och vårdbiträden som skulle kunna vara aktuella för att ta körkort för 
mopedbil.  

Vård- och äldreförvaltningen ges i uppdrag att undersöka vad det skulle innebära för 
kostnad om de fick utbildning för mopedbilskörkort.  

Vård- och äldreförvaltningen ges i uppdrag att undersöka vad det skulle kosta att leasa 
mopedbilar. 

Redovisning av ovanstående utredningsuppdrag ska ges till nämnden snarast möjligt, dock 
senast i början på år 2020. 
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