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Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden bifaller förslaget.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår att Botkyrka kommun köper in eldrivna cykelrickshaws av modell Christianiacykel, med plats
för två passagerare och en förare, för att använda på stadens
äldreboenden.
Vård- och omsorgsförvaltningen välkomnar förslaget då vi
instämmer med förslagsställaren i att en sådan satsning skulle
öka de äldres livskvalitet samtidigt som boendepersonalen
skulle kunna avlastas och intresserade Botkyrkabor skulle erbjudas en meningsfull sysselsättning. Vi ser även andra vinster
med förslaget: som att kommunens frivilligverksamheter skulle
kunna knytas närmare den kommunala verksamheten, att införandet skulle innebära en friskvårdsinsats för kommunens invånare och att de äldre skulle få socialt utbyte med fler än anhöriga och personalen på boendet.
Utifrån ovanstående föreslår förvaltningen att nämnden bifaller medborgarförslaget
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Svar på medborgarförslag: Köp in eldrivna cyklar till äldreboenden i kommunen
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden bifaller förslaget.
Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att Botkyrka kommun köper in eldrivna cykelrickshaws av modell Christianiacykel, med plats för två passagerare och en
förare, för att använda på stadens äldreboenden.
Vård- och omsorgsförvaltningen välkomnar förslaget då vi instämmer med
förslagsställaren i att en sådan satsning skulle öka de äldres livskvalitet samtidigt som boendepersonalen skulle kunna avlastas och intresserade Botkyrkabor skulle erbjudas en meningsfull sysselsättning. Vi ser även andra vinster med förslaget: som att kommunens frivilligverksamheter skulle kunna
knytas närmare den kommunala verksamheten, att införandet skulle innebära en friskvårdsinsats för kommunens invånare och att de äldre skulle få
socialt utbyte med fler än anhöriga och personalen på boendet.
Utifrån ovanstående föreslår förvaltningen att nämnden bifaller medborgarförslaget..
Ärendet

Förslagsställaren föreslår att Botkyrka kommun tar efter Malmö stad där
man valt att köpa in eldrivna cykelrickshaws av modell Christianiacykel,
med plats för två passagerare och en förare, för att använda på stadens
äldreboenden. Förslagsställaren ser en vinst såväl i att de äldre får komma ut
och att unga vuxna får en meningsfull sysselsättning som i att boendepersonalen avlastas.
Vård- och omsorgsförvaltningen har berett ärendet.
Erfarenheter från andra kommuner

Idén om att ge boende inom vård- och omsorgsboenden möjlighet att
komma ut genom att köpa in anpassade lastcyklar (så kallade rickshaws el-
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ler trishaws) och ta hjälp av frivilliga kommer ursprungligen från Köpenhamn där det infördes 2012. Idén har spridits vidare och idag finns konceptet i 70 städer och närmare 30 länder. I Sverige har Malmö inspirerats av
Köpenhamn och i juli 2015 rullade den första rickshawn med en passagerare
från ett av stadens äldreboende, på Malmös gator. Idag finns i Malmö stad
sex cyklar på sex olika boenden. Även Uppsala arbetar i detta nu med att införa en liknande verksamhet och har som mål att komma igång till våren.
I de två kommunerna har man valt att agera lite olika när det kommer till
finansieringen av cyklarna, nedan beskrivs hur de två uppläggen ser ut, men
först följer en kort presentation av konceptet och cyklarna.
Rätt till vind i håret – cykling utan ålder

En solig augustimorgon 2012 hyrde dansken Ole Kassow en rickshawcykel
med plats för två passagerare, klev in på det bredvidliggande äldreboendet
och frågade personalen om det fanns någon av de boende som ville följa
med på en cykeltur. Kvinnan som släppt in Ole kom strax tillbaka med en av
de boende och alla tre gav sig av. Dagen därpå hörde föreståndaren för boendet av sig till Ole och undrade vad han hade gjort, för kvinnan var helt
förändrad, och som ett resultat ville övriga på boendet också ge sig ut och
cykla! Så föddes idén om Cykling utan ålder1.
Grundidén är att ge boende inom äldreboenden möjlighet att komma ut och
se saker som de annars inte skulle se. Konceptet sker helt på ideell basis genom att frivilliga anmäler sitt intresse och därefter matchas med intresserade
boende. Anmälan av frivilliga sker via en hemsida som, om kommunen i
fråga önskar bli medlem, koordineras av föreningen Cykling utan ålder.
Kostnaden för en cykel ligger i dagsläget på cirka 35 000 kronor. Cykeln
har plats för två passagerare och en chaufför och är även utrustad med en
elmotor för att underlätta för chauffören.
Finansiering och upplägg i Malmö respektive Uppsala

I Malmö stad har man valt att lägga ansvaret för inköp av cyklar, underhåll
av cyklar och utbildning av frivilliga chaufförer på serviceförvaltningen.
Förvaltningen leasar sedan ut cyklarna till de boenden som är intresserade.
På detta sätt kan även cyklarna skrivas av enligt rådande ordning.
I Uppsala har initiativet att införa trishawcyklar ursprungligen kommit från
Länsstyrelsen som drivit konceptet vidare i samarbete med Uppsala kom-

1

Läs och hör mer om bakgrunden till idén på http://cyklingutanalder.se/cykling-utan-aalder-paa-ted/
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mun. Varje cykel bekostas här av boendet själv men kommunen och Länsstyrelsen står för övriga omkostnader.
Vinster med Cykling utan ålder

Undersökningar som genomförts i Köpenhamn visar att de brukare som ges
möjlighet att komma ut tack vare Cykling utan ålder äter bättre, mår bättre
psykiskt och har i vissa fall kunnat minska sin medicinering. Vård- och omsorgsförvaltningen ser även andra vinster med förslaget. En av dessa är möjligheten att knyta kommunens frivilligverksamheter närmare den kommunala verksamheten. En annan att införandet skulle innebära en friskvårdsinsats för kommunens invånare, och en tredje att det sociala utbytet mellan
våra äldre och andra kommuninvånare skulle öka – till gagn för båda.
Beräknade kostnader vid ett införande

Om beslut tas att bifalla medborgarförslaget och därmed köpa in rickshawcyklar, föreslår förvaltningen att till en början två cyklar köps in. Detta sker
i form av en pilotundersökning som därefter utvärderas innan eventuellt fler
cyklar köps in. Kostnaden för cyklarna uppskattas till cirka 70 000 kronor.
Då förvaltningen ställer sig positiv till inköpandet av cyklar, utifrån att vinsterna för våra boende beräknas bli så pass stora, ser vi det som en möjlighet
att förvaltningen själv bekostar cyklarna, men vi vill samtidigt undersöka
andra finansieringsvägar och utvärdera intresset bland såväl andra förvaltningar som organisationer och myndigheter. Förslagsvis genomförs därför
en kortare utredning av administration och finansiering efter att beslut tagits
i nämnden.
Utifrån ovanstående föreslår förvaltningen att medborgarförslaget bifalls.
Pia Bornevi
Vård- och omsorgschef
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