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Handläggare

Anneli Lindblom,
Kontorschef

Omvårdnadsnämnden

Yttrande på motion från Vänsterpartiet (V)
- Körkortsutbildning för anställda inom
hemtjänsten, dnr 19KS95
Förslag till beslut
Att

anta yttrandet från Välfärd Gävle som sitt eget.

Bakgrund
Omvårdnadsnämnden har anmodats yttra sig i rubricerat ärende, motion
skriven av Isabella Bexell, Vänsterpartiet (V) ” Körkortsutbildning för anställda
inom hemtjänsten”, dnr. 19KS95.
Motionären uppger bland annat att bemanningssituationen inom hemtjänsten
är ansträngd, och att det krävs körkort inom många hemtjänstområden
eftersom det ofta är långa avstånd där medarbetarna behöver förflytta sig för
att utföra insatser. Då det idag finns anställda inom hemtjänsten som saknar
körkort föreslås en satsning för medarbetare inom hemtjänsten som saknar
körkort. Satsningen innebär att erbjuda tillsvidareanställda och
visstidsanställda inom hemtjänsten som saknar körkort att läsa den första
delen, teoridelen, av körkortsutbildningen på betald arbetstid.
Motionären yrkar:
-

Att berörd sektor/förvaltning ges i uppdrag att i samarbete med
arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden utarbeta teoridelen av
körkortsutbildningen för anställda inom omvårdnadsnämndens
ansvarsområde och

-

Att omvårdnadsnämnden årligen återrapporterar antalet
intresseanmälningar och antal anställda som genomgått
”Körkortsutbildningar för anställda inom hemtjänsten”.
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Yttrande
Inom insatsen hjälp i hemmet – hemtjänst, sker all planering av insatser
utifrån kundernas behov, medarbetarnas arbetsmiljö, hållbar tillväxt och
ekonomi.
Där det är möjligt utifrån Omvårdnadsnämndens mål använder hemtjänstens
medarbetare buss, cykel eller promenerar.
Inom hjälp i hemmet- hemtjänst i Gävle kommun finns idag 299 medarbetare,
288 tillsvidareanställda och elva visstidsanställda. Av dessa saknar 28
medarbetare körkort.
Inom arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens ansvarsområde finns
även hjälp i hemmet -boendestöd och hjälp i hemmet - personligt stöd. Inom
boendestöd finns 42 medarbetare, 37 tillsvidareanställda och fem
visstidsanställda, två medarbetare saknar körkort. Inom personligt stöd finns
tretton tillsvidareanställda medarbetare som samtliga har körkort. Förutom
med bil förflyttar sig medarbetarna inom boendestöd och personligt stöd, och
som inom hemtjänsten, med buss, cykel eller promenerar.
När vikariebehov uppstår beställer ansvariga chefer vikarier via
personalförsörjningsverksamheten, PFV. Om körkort krävs så kryssas detta i
på beställningsblanketten men medarbetarna på PFV har också kännedom om
vilka verksamheter som kräver körkort. Vid anställning av vikarier frågar alltid
PFV om den sökande har körkort men även om den sökande kan cykla.
Totalt inom hjälp i hemmet saknar åtta procent av medarbetarna körkort. I
dagsläget finns inget behov av att erbjuda teoretisk körkortsutbildning på
betald arbetstid, då resor med bil täcks upp av medarbetare med körkort.
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