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KF § 49 KS 2012/47 

Redovisning av beredd motion om att erbjuda utbildning för att 
underlätta för pensionärer att inhämta samhällsinformation via 
moderna kommunikationssystem, motionär: Lisbeth Bolin (e) 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2012-04-23 att överlämna motionen till bildnings
nänulden för beredning. Motionären föreslår att äldre ska erbjudas utbild
ning i modema digitala kommunikationsmöjligheter. Utbildningen förlägg 
lämpligast till sonmlarperioden och kopplas till kommunens feriearbeten för 
ungdomar. 

Bildningsnämnden beslutade efter beredning 2012-10-02 att föreslå full
mäktige att bifalla motionen. Ärendenummer BLN 2012/22. 

Beslutsunderlag 
Fullmäktiges beslut 2012-04-23, § 56 
Bildningsnänmdens beslut 2012-10-02, § 58 
Tjänsteskrivelse 2013-04-19 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-05-07, § 85. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-05-20, § 104. 

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 
Håbo kommun erbjuder ungdomar feriearbete (sommarjobb) från läsårsslut 
tillläsårsstart. Varje förvaltning är ansvarig för att anslå beslutat antal som
maJjobb, ansvara för hmdledare samt betala lön som idag är 60 kr per tim
me. Detta administreras av avdelningen för kultur och livsmiljö inom kom
munstyrelsens förvaltning. 

I bildningsnämndens yttrande ser förvaltningen detta som ett separat som
marjobbsprojekt. Detta synsätt delas av kommunstyrelsens förvaltning då 
arbetet med unga som lär äldre skilj er sig markmt frful kOlmnunens ordina
rie sOlmllaJjobb på ett par viktiga punkter. 

UngdomaJ'lla som mvisas detta sonmmrjobb måste handplockas då kraven 
på förkunskap är avgörande för resultatet. De som söker konununens som
maJjobb lottas till sina arbeten och dämled så km inte förkunskapema ga
ranteras. 

Hanteringen av denna motion faller därför utmför bildningsförvaltningens 
åtagande i kommunens sommarjobb, utan bör istället haJlteras som en del i 
bildningsförvaltningens övriga verksarllhet. Förslagsvis som ett separat pro
jekt i sarmna anda som projekten om sommarlovsentreprenörer som Håbo 
Marknad AB har drivit. 
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Kommunstyrelsens f6rvaltning vill också understryka att kommunen får kan 
begränsa anställningar till att endast gälla människor inom ålderspannet 65-
70 år, eftersom att detta inte är f6renligt med gällande diskrimineringslag
stiftning. Därf6r bör rekryteringen aven eventuell handledare hanteras på ett 
annat sätt en det som f6reslås i motionen. 

Styrelsen tillstyrker att motionen bifalls. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att bifalla motionen 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra till bildningsnämnden att planera och 
genomföra ett IT-projekt där unga lär äldre inför sommaren 2013 

Beslutsexpediering 
Bildningsnänmden 
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