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säkerhetssamordnare
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blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
sekreterare

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som hen begår.
§1
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Morgan Hjalmarsson (L) med Ida
Legnemark (V) som ersättare.
§2
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.54–15.30 för politisk beredning i partigrupperna.
§3
2016/KS0216 106 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2016. (2016/KS0216 106)

b)

Medborgarlöfte Hässleholmen - Hulta. (2016/KS0812 114)

§4
2016/KS0054 164
Delegationsbeslut; Yttrande om antagande av hemvärnsmän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 2 december–9
december 2016 (ärendenummer 20–22/2016).
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§5
2016/KS0711 102
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Lena Palmén (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation fr.o.m. den 1 september 2016.
Malin Carlsson (S) väljs till ledamot i Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation fr.o.m.
den 1 september 2016 t.o.m. den 31 december 2018.
§6
2016/KS0099 016
Svar på motion av Alexander Andersson (C): Kommunal beredskap
Alexander Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari
2016 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att alla elever i skolan ska få information om självskydd samt att
alla kommuninvånare ska få adekvat information om hushållsberedskap, samt att
Kommunstyrelsen ska utreda frågan om kommunal beredskapslager innehållande
livsmedel, kemikalier för vattenrening samt bränsle.
Kommunstyrelsen ska även utreda hur kommunen kan utöka och uppmuntra
samverkan med frivilliga organisationer såsom Civilförsvarsförbundet, Frivilliga
resursgruppen och Hemvärnet och snarast utreda frågan om en resursplan för krisoch beredskapsarbetet.
En folder med information om hur den enskilde ska klara sig i 72 timmar har delats
ut till alla elever i kommunala gymnasieskolor, och avsikten är att utöka målgruppen i
framtiden. Motsvarande information förmedlas även genom bl.a. en bio-kampanj.
Frivilliga Resursgruppen (FRG) informerar om krisberedskap vid diverse evenemang
i Borås.
Borås Stad följer den nationella utvecklingen och planeringen av civilt försvar. Inom
ramen för det återupptagna planeringsarbetet för totalförsvar, som förs på nationell
nivå, kan beredskapslager av olika slag bli aktuellt. Planeringsanvisningar för kommuner från central nivå kommer efterhand. Upprättande av förråd med materiel för
värmestugor och informationsplatser har påbörjats, men Borås Stad bör besluta kring
vilka resurser och vilken nivå på beredskapslager som skall hållas.
På frågan om hur kommunen kan uppmuntra till ytterligare samverkan med frivilliga
resurser görs redan idag bl.a. följande:
• FRG övar enligt avtal årligen med Borås Stad och Räddningstjänsten.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-01-09

•
•
•
•
•
•
•
•

4 (18)

Regelbundna FRG-möten hålls med kommunledning.
FRG-representant deltar på kvartalsövningar + larm/start/seminarieövningar med förvaltningar.
Frågan om hur FRG-resurser kan samutnyttjas över kommungränser
diskuteras.
Kommunen samverkar med Frivilliga radioorganisationen (FRO) om
personellt och tekniskt kommunikationsstöd.
Krishanteringsrådet som anordnas gemensamt av kommunerna i Sjuhärad
bjuder årligen in frivilligorganisationer för samverkan.
Avsikten i Borås är att involvera Hemvärnet och FRG mer i övningar. Detta
var planerat i t.ex. samverkansövningen SAMÖ 2016.
Borås Stad deltog för första gången i övning Emerentia 2015. Avsikten är att
delta i större omfattning i liknande övningar i framtiden.
Borås deltar årligen i Militärregion Västs regionala samverkanskonferens.

Översiktsplan för krisberedskapsarbete 2015-2018 beskriver större delen av de
aktiviteter som planerats för mandatperioden. För effektiv prioritering av resurser vid
samhällsstörningar ställs krav på en samlad förmåga i kommunen att efterfråga,
sammanställa, tolka och förmedla relevanta lägesbilder. Övningar, utbildningar och
andra aktiviteter under 2016 har fokuserat på denna förmåga. Gemensamma insatser
inom området bedrivs med bland annat Länsstyrelsen. Planeringsomgång för Styrel
har även genomförts 2014-2015 enligt nationella direktiv.
Ovanstående aktiviteter utgör underlag som bör sammanställas i en resursplan för
kris- och beredskapsarbetet.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
frågan om kommunalt beredskapslager innehållande livsmedel, kemikalier för
vattenrening samt bränsle och övrig materiel.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om en resursplan för kris- och
beredskapsarbetet.
Motionen är besvarad
Kerstin Hermansson (C) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om kommunalt
beredskapslager innehållande livsmedel, kemikalier för vattenrening samt
bränsle och övrig materiel.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om en resursplan för kris- och
beredskapsarbetet.
Alla elever i skolan ska få information om självskydd samt att alla hushåll ska få
adekvat information om hushållsberedskap.
Motionen är besvarad, se bilaga.
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Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till Kerstin Hermanssons (C) yrkande.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kerstin Hermanssons (C) yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om kommunalt beredskapslager
innehållande livsmedel, kemikalier för vattenrening samt bränsle och övrig materiel.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om en resursplan för kris- och beredskapsarbetet.
Alla lever i skolan ska få information om självskydd samt att alla hushåll ska få adekvat
information om hushållsberedskap.
Motionen är besvarad.

§7
2016/KS0411 105
Svar på motion av Patric Cerny (L): Hissa EU-flaggan vid sidan om
den svenska och stadens flagga
Patric Cerny (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 maj 2016 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att på lämplig plats, varför inte Borås Stadshus, vid Stora torget
eller vid Vattentornet varje dag året om låta hissa stadens, den svenska och EUflaggan.
Motionen har varit remitterad till Borås Stads Representationskommitté som
handlägger stadens officiella flaggningar.
Representationskommittén tolkar de allmänna reglerna och anvisningar som att en
kommun inte kan låta svenska flaggan vara hissad i mörker utan ska hissas och halas
varje dag. En sådan utökad kostnad för flaggning skulle innebära en betydande utökad kostnad.
Vid Representationskommitténs sammanträde den 16 augusti 2016 beslutade kommittén att inte bifalla motionen.
Kommunstyrelsen instämmer i Representationskommitténs bedömning.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
§8
2016/KS0727 111
Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU
2016:71)
Justitiedepartementet har remitterat ovan nämnda utredning till bland annat Borås
Stad.
I remissen föreslås att vallagen samt valsystemet skall ses över för att förstärka valhemligheten hos de röstande. Utredningen handlar om att ett omval skulle kunna
genomföras snabbare genom att förkorta tidsfrister beträffande valdagen, förtidsröstningen, m.m. Den andra punkten handlar om sättet att tillhandahålla valsedlar i anslutning till ett röstmottagningsställe, och hur kraven på detta ska ändras.
Remissen har varit remitterad till Valnämnden. Valnämndens presidium har behandlat frågan och tillstyrker de författningsförslag som föreslås, förutom de
föreslagna punkterna gällande ändringar i sättet att tillhanda hålla valsedlar i
anslutning till ett röstningsställe, som är angivna i förslag 1, sidan 169, bilaga 2 och
förslag 2, sidan 170, bilaga 2 utredningen.
Förslagen innebär att det ställs krav på nya valskärmar med plats för samtliga partiers
valsedlar i själva skärmen.
För det andra kommer det att kräva stort utrymme för att förvara de mellan valen, till
skillnad från de befintliga valskärmar (valbåsen) som går att packa ihop mycket enklare. Dessutom har Valnämnden, i likhet med många andra kommuner, nyligen köpt
ett stort antal nya valskärmar anpassade till dagens regler. Dessa investeringar blir
oanvändbara.
Även Borås Stad anser givetvis att valhemligheten är viktigt men delar Valprövningsnämndens uppfattning att den redan har tillgodosett genom vallagens nuvarande bestämmelser.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Borås Stad tillstyrker i huvudsak de författningsförslag som föreslås, förutom de föreslagna
punkterna gällande ändringar i sättet att tillhandahålla valsedlar i anslutning till ett röstningsställe,
som är angivna i förslag 1, sidan 169, bilaga 2 och förslag 2, sidan 170, bilaga 2 utredningen.
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§9
2015/KS0841 614
Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda vilka möjligheter det finns
att utveckla samarbetet mellan Borås Stad och Högskolan i Borås för
att tillvarata lokal kompetens
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns att utveckla
samarbetet mellan Borås Stad och Högskolan i Borås för att tillvarata lokal kompetens.
Det finns flera etablerade arenor för samarbete mellan Borås Stad och Högskolan i
Borås t ex Fou Sjuhärad Välfärd och Centrum för Arbetsliv och Vetenskap (CAV).
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för förskollärare, lärare och sjuksköterskor är andra exempel på arenor. För att utveckla samarbetet mellan Borås Stad
och Högskolan i Borås pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Borås Stad strävar
ständigt efter att skapa goda relationer och kontakter med Högskolan genom olika
projekt och aktiviteter. Just nu undersöks förutsättningar för kommundoktorandskap, kommunmastrar och kommunmagistrander. Dessutom undersöks förutsättningarna för att använda verktyget NoTroTam för att ytterligare stärka och utveckla
samverkan mellan parterna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Notera informationen om det pågående arbetet.
Förklara utredningsuppdraget avslutat.

§ 10
2016/KS0482 027
Utredning om traineeprogram i Borås Stad
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att dels utreda förutsättningarna för att införa ett traineeprogram Borås Stad dels fatta beslut om ett
eventuellt införande.
Traineeprogram i den mer traditionella meningen (ett-årsprogram) är relativt dyrt och
helst behövs ytterligare partners för att dela på kostnaden.
Studentmedarbetaravtalet har förankring hos arbetsgivare och fackliga organisationer.
Avtalet ger en tydlig och bra spelplan för samtliga parter. Avtalet är ännu så länge
oprövat i Borås Stad. Fördjupad yrkesintroduktion är ett tydligt och klart erbjudande
i samband med rekryteringen och är en bra pusselbit i rekryteringsarbetet som gör
det enklare att rekrytera och behålla personal.
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Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
beslutar: Studentmedarbetaravtal och fördjupad introduktion tas om hand i det
pågående arbetet med plan för personal- och kompetensförsörjning.
Traineeprogram ska inte införas.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Studentmedarbetaravtal och fördjupad introduktion tas om hand i det pågående
arbetet med plan för personal- och kompetensförsörjning.
Kommunstyrelsen tillskriver Sjuhärads Kommunalförbund med förfrågan om
intresse av att starta ett gemensamt traineeprogram för att rekrytera unga akademiker
till Sjuhärad, se bilaga.
Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons (L) yrkande.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons (L) yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Studentmedarbetaravtal och fördjupad introduktion tas om hand i det pågående arbetet med plan för
personal- och kompetensförsörjning.
Kommunstyrelsen tillskriver Sjuhärads Kommunalförbund med förfrågan om intresse av att starta
ett gemensamt traineeprogram för att rekrytera unga akademiker till Sjuhärad.
§ 11
2015/KS0135 773
Uppdrag till Kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna att
ansluta till och införa SMS-livräddare i Borås Stad
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att ansluta och
införa SMS-livräddare i Borås Stad.
Bakgrunden till uppdraget är den motion som lämnades till Kommunfullmäktige i
april 2014.
Tidigare har SMS-livräddare funnits i Stockholms län. Västra Götalandsregionen
(VGR) har anslutit sig till projektet från den 1 oktober 2017.
Tekniken har utvecklats till att idag fungera via en applikation (app) för mobiltelefoner. Där kan SMS-livräddaren bl.a. registrera sig och även larmas till platsen för hjärtstoppet.
Det behövs ingen åtgärd från kommunens sida utan det är den enskilde själv som
registrerar sig.
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Medarbetare i Borås Stad som genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR)
görs via intranätet uppmärksamma på att det via appen går att anmäla sig som SMSlivräddare.
Medarbetare som genomgår HLR-utbildning ges information om SMS-livräddare
under utbildningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Notera att Borås Stads medarbetare informeras om möjligheten att anmäla sig som SMSlivräddare.
Förklara uppdraget avslutat.
§ 12
2016/KS0626 027
Svar på motion av Patric Cerny (L): Nollvision för suicid
Patric Cerny (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-29 lämnat
motion om Nollvision för suicid. I motionen föreslås att lämplig nämnd får i uppdrag
att utreda möjligheten för kommunanställda att utbildas i metoden MHFA (Mental
Health First Aid).
Det sker en del aktiviteter i Borås Stad avseende Första hjälpen till psykisk hälsa.
Medarbetare på fritidsgårdarna i Stadsdel Öster kommer att gå på kurs i MHFA
under hösten. Samtidigt deltar en folkhälsosamordnare och två anhörighetskonsulenter i utbildning för att bli instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa.
Utbildningen ger behörighet för att organisera och genomföra Första hjälpen till
psykisk hälsa-kurser.
Det finns skäl att utreda möjligheten för kommunanställda att utbildas i Första
hjälpen till psykisk hälsa. Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och har
uppdraget att arbeta med kommunens samlade kompetensförsörjning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten för kommunanställda att utbildas i MHFA.
Motionen bifalls.
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§ 13
2016/KS0776 105
Marknadsföringssamarbete 2017: Gina Tricot Grand Prix
Gina Tricot Grand Prix får 2017 ett nytt upplägg med Master of Masters – en tävling
mellan nationella mästare från flera länder. Tävlingarna i Borås har hög uppmärksamhet bland allmänhet och media.
Drygt 50 000 personer såg webbtevesändningen från tävlingarna 2016, då 600 ryttare
gjorde över 1 600 starter.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Fältrittklubb om marknadsföringssamarbete kring Gina
Tricot Grand Prix 2017 enligt förslag.
§ 14
2013/KS0607 700
Svar på motion av Patric Cerny (L); Länge leve kärleken!
Patric Cerny (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-09-19 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att: Ge Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att erbjuda
PREP-kurser.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden, Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen är positiv till ett förebyggande arbete för parrelationer.
Familjerådgivningen på Stadsdelsnämnd Väster erbjuder PREP-kurser (Prevention
and Relationship Enhancement Program) till par som önskar delta. Kurser har
genomförts sedan 2014 i samarbete med SENSUS, vilka äger kursmaterialet. Kurser
har erbjudits två gånger per år, kvällstid. Inledningsvis var det svårt att få deltagare till
kurserna. Genom att marknadsföra utbildningen vid föräldrautbildningar,
familjecentraler, bibliotek och kommunens webbplats, etc har nu två kurser
genomförts.
Kurserna genomförs numera av Borås Stad, kursledarna arbetar på Familjerådgivningen och har kompetens inom området. Kursmaterialet köps av SENSUS och
deltagarna betalar samma avgift som tidigare. Svenska kyrkan i Borås erbjuder också
PREP-kurser.
Kommunstyrelsen anser att PREP-kurser för närvarande bedrivs på ett tillfredsställande sätt med kompetenta kursledare. Två kurser har genomförts och bör
fortsätta i nuvarande form. Längre fram bör arbetet utvärderas, då bör också ställning
tas till den fortsatta kursverksamheten och vem som ska ansvara för den.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
§ 15
2016/KS0726 751
Utredning ”Stärk familjehemmen”
I samband med att Kommunfullmäktige 25 februari 2016 biföll motionen ”Stärk
familjehemmen!” (Dnr 2015/KS0422) fick Stadsdelsnämnden Väster i uppdrag att:
•
•

se över hur Borås Stad kan knyta flera familjehem till sig, förslagsvis genom
att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma med förslag på
åtgärder,
utreda hur Borås Stad ska arbeta med att stödja placerade barn och
ungdomars skolgång.

Förslag på åtgärder skulle redovisas till Kommunstyrelsen senast 31 augusti 2016.
Kommunstyrelsen har inte tagit ställning till de förslagen i utredningen och översänder ärendet till Individ- och familjeomsorgsnämnden, som är den nämnd som
från och med 2017 ansvarar för denna verksamhet.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Ärendet översänds till Individ- och familjeomsorgsnämnden för vidare handläggning
Kerstin Hermansson (C) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Ge Individ- och
familjeomsorgsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med en förstärkt familjehemsvård och tillskjuta 2,5 miljoner kronor i enlighet med Moderaternas och
Centerpartiets budgetförslag för 2017, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Malin Carlssons (S) förslag och dels
till Kerstin Hermanssons (C) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Malin
Carlssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Kerstin Hermanssons (C) yrkande."
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark
(V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Oliver Öberg (M), Marie Fridén (M) och Kerstin Hermansson (C).
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Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD) och Morgan Hjalmarsson (L)
avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 3, 3 avstår, på förslag av
kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Ärendet översänds till Individ- och familjeomsorgsnämnden för vidare handläggning
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Kerstin Hermansson (C), Marie Fridén (M) och Oliver
Öberg (M) till förmån för Kerstin Hermanssons (C) yrkande.
§ 16
2016/KS0787 107 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Sjuhärads samordningsförbund, kallelse till ägarsamråd.
(2016/KS0787 107)

b)

Tolkförmedling Väst, investeringsbudget för nytt verksamhetssystem.
(2016/KS0805 135)

§ 17
2016/KS050 108
Delegationsbeslut; Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett
halvt basbelopp i varje särskilt ärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: den 19 december 2016
(ärendenummer 7/2016).
§ 18
2016/KS0044 045
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor - placering av likvida medel, uppoch utlåning däribland till Borås Energi och Miljö AB
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: den 21 november–13 december
2016 (ärendenummer 32–35/2016).
§ 19
2016/KS0046 046
Delegationsbeslut; Utdelning ur donationsfonder
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: den 14 november 2016
(ärendenummer 1–3/2016).
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§ 20
2016/KS0797 730
Hemvårdsbidrag 2017
Enligt Borås Stads Riktlinjer för närståendestöd har hemvårdsbidraget fastställts till 5
% av prisbasbeloppet per månad, utjämnat till närmaste 10-tal kronor.
2016 års prisbasbelopp är 44 300 kronor och hemvårdsbidraget uppgår till 2 230
kronor per månad.
2017 års prisbasbelopp är höjt till 44 800 kronor. Beräkning av nytt hemvårdsbidrag
enligt Riktlinjer för närståendestöd gör att hemvårdsbidraget ökar med 10 kronor per
månad jämfört med innevarande år.
Enligt Riktlinjer för närståendestöd kan Kommunstyrelsen besluta om tillämpningsföreskrifter och tolkning av föreskrifterna. Kommunstyrelsen har också möjlighet att
besluta om mindre ändringar av riktlinjerna.
Kommunstyrelsen beslutar att hemvårdsbidraget är 2 240 kronor per månad under
2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Fastställa hemvårdsbidraget för 2017 till 2 240 kronor per månad.

§ 21

2016/KS0657 805
2016/KS0658 805
2016/KS0630 805

Kommunalt anläggningslån 2017
Fritids- och folkhälsonämnden har för 2017 fått in 3 st. ansökningar om kommunalt
anläggningslån. Nämnden föreslår att samtliga föreningar skall få sina ansökningar
beviljade. Den föreslagna totalnivån är hög och beror på att Tämta Ridklubb har ett
stort projekt inplanerat.
Tämta Ridklubb ansöker om ett anläggningslån på 4,8 miljoner kronor för en ny
ridanläggning vid sin befintliga anläggning i Tämta. Ridklubben avser att bygga ett
nytt stall, ett nytt ridhus, förlänga paddocken så att en dressyrbana blir möjlig samt en
del kringarbeten för att kunna möta den ökade verksamhet som den nya
anläggningen medför.
FMCK Borås ansöker om ett anläggningslån på 0,8 miljoner kronor för asfaltering på
Borås Motorstadion.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-01-09

14 (18)

Elfsborg Tennis ansöker om ett anläggningslån på 860 000 kronor för att kunna
fullfölja den etappindelade utbyggnaden av nya tennisbanor vid Ålgårdsplan.
Elfsborg Tennis Borås lämnade in en ansökan till Borås Stad under hösten 2015 för
anläggande av fyra nya tennisbanor och två nya padelbanor vid Ålgårdsplan.
Föreningen har nu reviderat sina planer och vill bygga hela anläggningen på en gång.
Under handläggningens gång har föreningen kommit in med en reviderad ansökan
där bl.a. en padelbana är borttagen vilket innebär en lägre total investeringsutgift och
därmed en lägre kommunal insats. Båda etappernas totala investeringsutgift beräknas
nu till 5 300 000 kronor vilket är 1 230 000 kronor lägre än tidigare ansökt.
Kommunstyrelsens sammantagna förslag till anläggningslån 2017 uppgår till höga 6,5
miljoner kronor. Under ett antal tidigare år låg de beviljade bidragen långt över den
långsiktiga nivån på 2,0 miljoner kronor årligen. Fritids- och folkhälsonämnden gavs
2010 därför i uppdrag att ta ett större prioriteringsansvar bland de inkomna
förslagen. Inriktningen var att under de kommande 3-4 åren bör anläggningslånen i
genomsnitt inte överstiga 2,0 miljoner kronor per år. Denna inriktning har följts de
senaste åren. För 2017 blir totalsumman väsentligt högre och beror på ett stort
projekt från Tämta Ridklubb. Trots hög summa föreslår Kommunstyrelsen att
samtliga föreningars bidragsansökningar beviljas.
Kommunstyrelsen vill poängtera att genom anläggningslån till föreningar bidrar
kommunen till ökad sysselsättning och till en förhållandevis låg insats får vi ut mycket
verksamhet. Detta är god politik. Anläggningslånen ger heller normalt ingen ökad
driftkostnad som belastar den kommunala budgeten eftersom föreningarna själva
mestadels står för drift och skötsel.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Nedanstående föreningar beviljas anläggningslån för 2017 med följande högsta belopp:
Tämta ridklubb
FMCK Borås
Elfsborg Tennis Borås

4 840 000 kronor
814 000 kronor
860 000 kronor

Elfsborg Tennis Borås beviljas kommunal borgen med ytterligare 1 280 000 kronor.
Lånen betalas ut när föreningarna lämnat skriftliga redovisningar senast två år efter beslutsdatum i
Kommunfullmäktige.
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§ 22
2016/KS0807 821
Borås Arena 2.0
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att Borås Arena AB
beviljas utökad borgen på 7,0 miljoner kronor för att ta fram detaljerade underlag
kring projektering och finansiering med tillhörande tidsplan för utveckling av
anläggningen Borås Arena och att Kommunstyrelsen uttalar en viljeinriktning för
projektet som helhet.
Borås Arena AB och IF Elfsborg har presenterat planer för en om- och tillbyggnad
av Borås Arena. Den totala investeringsutgiften uppgår preliminärt till 100 miljoner
kronor. Om- och tillbyggnaden beräknas ske i etapper under 2017 och 2018.
Förslaget till om- och tillbyggnad omfattar bland annat en ny byggnad på
Elfsborgsläktaren som möjliggör sammanläggning och integrering av hela arenan och
dess besökare för alla typer av arrangemang. Tillbyggnaden på 1 330 kvm,
inkluderande ett restaurangkök, blir en naturlig mötesplats med aktiviteter där
människor kan samlas och umgås, före, under och efter match. Dessutom skapas en
flexibel verksamhetsyta som uppgår till 1 140 kvm. En helt ny byggnad skapas, högst
upp på Sjuhäradsläktaren, som kommer att fungera som en sambandscentral för
speaker, media och övervakning. En ny pressläktare för mediabevakning samt en ny
Loungevåning skapas. I övrigt moderniseras toaletter och andra publika faciliteter.
Kommunstyrelsen kan konstatera att Borås Arena har varit ett framgångskoncept för
både staden och IF Elfsborg. När arenan byggdes 2005 var det till en rekordlåg
investeringssumma på ca 115 miljoner kronor. Föreningsupplägget har inneburit ett
stort ansvarstagande från Elfsborgs sida och kommunen har kunnat förfoga över
arenan till en bevisligen låg årlig kostnad. Mellan 2006 och 2016 har ett tiotal nya
fotbollsarenor växt fram i Sverige till minst dubbelt så hög investeringsutgift än vad
Borås Arena byggdes för. Kommunstyrelsen är således i grunden positiv till Borås
Arena AB´s planer på att modernisera arenan och är medveten att detta kommer att
påverka kommunens kostnader för att förfoga över arenan enligt det avtal som råder
mellan kommunen och Borås Arena AB. Hur mycket nettodriftkostnaderna kommer
att öka får det vidare arbetet utvisa. I Kommunfullmäktiges budget för 2017 finns 5,0
miljoner kronor avsatt i driftbudgeten för utveckling av idrottsanläggningar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås Arena AB beviljas utökad borgen på högst 7 000 000 kronor för att ta fram detaljerade
underlag kring projektering och finansiering med tillhörande tidsplan för utveckling av anläggningen
Borås Arena.
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§ 23
2015/KS0625 219 m.fl.
Samhällsplanering, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Om stationslokalisering för Götalandsbanan på Landvetter flygplats.
(2015/KS0625 219)

b)

Boverkets Plan-, bygg- och tillsynsenkät 2016. (2016/KS0773 270)

c)

Frågor på beslut om HVB boende. (2016/KS0772 269)

d)

Förnyat miljödiplom till Stadskansliet. (2016/KS0772 269)

§ 24
2016/KS0784 530
Tillköp av flextrafik
Vid byte av trafikavtal för Stadstrafiken som kommer att ske i april 2017 så har
Västtrafik inte upphandlat fortsatt trafikering på linjerna 10-16. Dessa linjer som i
dagligt tal kallas servicelinjerna har idag ett mycket lågt resande och Västtrafik har
beslutat att inte längre fortsätta med dessa busslinjer. En del förändringar kommer att
göras i de övriga linjerna i stadstrafiken för att kompensera men det kommer att bli
längre att gå till hållplatsen för en del som bor utmed dessa linjer. Eftersom linjerna,
när de infördes, hade ett särskilt uppdrag att vända sig till äldre och personer som
hade svårt att röra sig så har kommunen tillsammans med Västtrafik länge sökt efter
en lösning som kan ersätta detta resebehov.
Flextrafik-konceptet bedöms vara ett sådant alternativ som ger resemöjligheter för de
äldre i Borås tätort. Flextrafik är kollektivtrafik för alla som fyllt 75 år eller har
tillstånd att resa med färdtjänst. Man behöver inte vara bosatt i kommunen för att få
resa med Flextrafiken. Med flextrafik reser man mellan två valfria adresser inom
Borås tätort. Området där flextrafik finns redovisas på karta i bilaga
Även personer under 75 år som har färdtjänstkort kommer att kunna använda sig av
Flextrafik och reser då gratis.
Flextrafik körs inom bestämda tidsintervall på en timme och sker varannan timme
mellan kl 9-22. Flextrafiken går alla dagar i veckan.
Införandet av flextrafik i kommunen bedöms kunna ske i april nästa år så att inget
glapp uppstår i reseutbudet. Flextrafiken ingår inte i den ordinarie kollektivtrafiken
utan innebär ett tillköp till en budgeterad kostnad av ca 160 000 kronor per år.
Förslaget är ett ettårigt avtal som förlängs årligen med tre månaders uppsägning.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Godkänner ettårigt tillköp av flextrafik med möjlighet till förlängning.
§ 25
2016/KS0713 370
Borås Stads remissyttrande över förslag till strategi för ökad
användning av solel samt förslag till heltäckande solelstatistik
Som ett led i beredningen av ärendet har yttrande inhämtas från Lokalförsörjningsnämnden, Borås Energi och Miljö AB, AB Bostäder i Borås, Viskaforshem AB,
Fristadbostäder AB, samt Borås Elnät AB.
Förslaget till strategi innehåller en målbild, som visar på tre utbyggnadsfaser för
solelproduktion. I denna målbild finns året 2022 inlagt som nedslagsår i närtid.
Dessutom finns år 2040 inlagt som nedslagsår, vilket överstämmer med målåret för
energiöverenskommelsen. De tre olika utbyggnadsfaserna är: etablering, expandering
och fortsatt kommersiell utbyggnad.
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Borås Stad ser positivt på föreslagen strategi
för ökad användning av solel samt förslag till heltäckande solelstatistik och vill
samtidigt framföra de uppmaningar som de egna kommunala bolagen ser behov av
kring att bredda paletten av olika energilösningar för att öka nyttjandegraden av
biobränslebaserad kraftvärme, samt behov av långsiktiga, stabila och affärsmässiga
regelverk för solelproduktion. Borås Stad vill framhäva ekonomiska och elsäkerhetsmässiga aspekter av ökad användning av solel, i enlighet med Borås Elnäts beskrivning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
Vid protokollet

Göran Björklund
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Ulf Olsson (S)

Morgan Hjalmarsson (L)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 januari 2017

Göran Björklund
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Alexander Andersson (C):
Kommunal beredskap
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om kommunalt beredskapslager
innehållande livsmedel, kemikalier för vattenrening samt bränsle och övrig materiel.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om en resursplan för kris- och
beredskapsarbetet.
Alla elever i skolan ska få information om självskydd samt att alla hushåll ska få
adekvat information om hushållsberedskap.
Motionen är besvarad
För Centerpartiet

För Liberalerna

Kerstin Hermansson

Morgan Hjalmarsson

För Kristdemokraterna

För Moderaterna

Falco Güldenpfennig

Marie Fridén

Kc 4
ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Alexander Andersson (C): Kommunal
beredskap
Alexander Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-0128 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att alla elever i skolan ska få information om självskydd
samt att alla kommuninvånare ska få adekvat information om hushållsberedskap, samt att Kommunstyrelsen ska utreda frågan om kommunal
beredskapslager innehållande livsmedel, kemikalier för vattenrening samt
bränsle.
Kommunstyrelsen ska även utreda hur kommunen kan utöka och uppmuntra
samverkan med frivilliga organisationer såsom Civilförsvarsförbundet,
Frivilliga resursgruppen och Hemvärnet och snarast utreda frågan om en
resursplan för kris- och beredskapsarbetet.
Information till samhället
En folder med information om hur den enskilde ska klara sig i 72 timmar har
delats ut till alla elever i kommunala gymnasieskolor, och avsikten är att utöka
målgruppen i framtiden. Motsvarande information förmedlas även genom bl.a.
en bio-kampanj. Frivilliga Resursgruppen (FRG) informerar om krisberedskap
vid diverse evenemang i Borås.
Kommunstyrelsen bedömer att det finns potential att förbättra informationen,
både till skolelever men också till hushållen i Borås. Det kan ske genom
särskilda kampanjer, kontinuerlig utbildning i skolorna, utdelning av informationsmaterial till hushållen med flera åtgärder.
Beredskapslager
Borås Stad följer den nationella utvecklingen och planeringen av civilt försvar.
Inom ramen för det återupptagna planeringsarbetet för totalförsvar, som förs
på nationell nivå, kan beredskapslager av olika slag bli aktuellt.
Planeringsanvisningar för kommuner från central nivå kommer efterhand.
Upprättande av förråd med materiel för värmestugor och informationsplatser
har påbörjats, men Borås Stad bör besluta kring vilka resurser och vilken nivå
på beredskapslager som skall hållas.

Samverkan med frivilliga
På frågan om hur kommunen kan uppmuntra till ytterligare samverkan med
frivilliga resurser görs redan idag bl.a. följande:
• FRG övar enligt avtal årligen med Borås Stad och Räddningstjänsten.
• Regelbundna FRG-möten hålls med kommunledning.
• FRG-representant deltar på kvartalsövningar + larm/start/seminarieövningar med förvaltningar.
• Frågan om hur FRG-resurser kan samutnyttjas över kommungränser
diskuteras.
• Kommunen samverkar med Frivilliga radioorganisationen (FRO) om
personellt och tekniskt kommunikationsstöd.
• Krishanteringsrådet som anordnas gemensamt av kommunerna i
Sjuhärad bjuder årligen in frivilligorganisationer för samverkan.
• Avsikten i Borås är att involvera Hemvärnet och FRG mer i övningar.
Detta var planerat i t.ex. samverkansövningen SAMÖ 2016.
• Borås Stad deltog för första gången i övning Emerentia 2015. Avsikten
är att delta i större omfattning i liknande övningar i framtiden.
• Borås deltar årligen i Militärregion Västs regionala samverkanskonferens.
Resursplan
Översiktsplan för krisberedskapsarbete 2015-2018 beskriver större delen av de
aktiviteter som planerats för mandatperioden. För effektiv prioritering av
resurser vid samhällsstörningar ställs krav på en samlad förmåga i kommunen
att efterfråga, sammanställa, tolka och förmedla relevanta lägesbilder.
Övningar, utbildningar och andra aktiviteter under 2016 har fokuserat på
denna förmåga. Gemensamma insatser inom området bedrivs med bland annat
Länsstyrelsen. Planeringsomgång för Styrel har även genomförts 2014-2015
enligt nationella direktiv.
Ovanstående aktiviteter utgör underlag som bör sammanställas i en resursplan
för kris- och beredskapsarbetet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om kommunalt beredskapslager
innehållande livsmedel, kemikalier för vattenrening samt bränsle och övrig materiel.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om en resursplan för kris- och
beredskapsarbetet.

Alla elever i skolan ska få information om självskydd samt att alla hushåll ska få
adekvat information om hushållsberedskap.
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
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Utredning om traineeprogram i Borås Stad
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att dels utreda
förutsättningarna för att införa ett traineeprogram Borås Stad dels fatta beslut
om ett eventuellt införande.
Ett traineeprogram handlar om att rekrytera och utveckla framtidens ledare
och specialister till den offentliga sektorn. I takt med att konkurrensen om den
kvalificerade arbetskraften hårdnar måste kommunerna, precis som företagen,
finna nya vägar för att rekrytera skickliga medarbetare. Under traineeprogrammets tid får traineen kvalificerade arbetsuppgifter till övervägande del,
men också ett stort utbildnings- och utvecklingsinnehåll. Det finns flera
kommunala traineeprogram i Sverige som erfarenheter kan samlas från.
Traineeprogram i den mer traditionella meningen (ett-årsprogram) är ett
relativt omfattande åtagande och helst behövs ytterligare partners för att dela
på åtagandet.
Borås Stad som enskild kommun bör enligt Kommunstyrelsens mening inte
inrätta ett eget traineeprogram. Men om intresse finns hos medlemmarna i
kommunalförbundet bör det inom ramen för det kunna inrättas ett traineeprogram, så som har skett på flera andra platser i riket.
Studentmedarbetaravtalet har förankring hos arbetsgivare och fackliga
organisationer. Avtalet ger en tydlig och bra spelplan för samtliga parter.
Avtalet är ännu så länge oprövat i Borås Stad.
Fördjupad yrkesintroduktion är ett tydligt och klart erbjudande i samband med
rekryteringen och är en bra pusselbit i rekryteringsarbetet som gör det enklare
att rekrytera och behålla personal.

PF 2

Kommunstyrelsen föreslås besluta
Studentmedarbetaravtal och fördjupad introduktion tas om hand i det pågående arbetet med
plan för personal- och kompetensförsörjning.
Kommunstyrelsen tillskriver Sjuhärads Kommunalförbund med förfrågan om intresse av att
starta ett gemensamt traineeprogram för att rekrytera unga akademiker till Sjuhärad.
För Liberalerna

För Centerpartiet

Morgan Hjalmarsson

Kerstin Hermansson

För Moderaterna

För Kristdemokraterna

Marie Fridén

Falco Güldenpfennig
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ALTERNATIV SKRIVELSE

Utredning om traineeprogram i Borås Stad
Ärendet
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att dels utreda
förutsättningarna för att införa ett traineeprogram Borås Stad dels fatta beslut
om ett eventuellt införande. Uppdraget har sin bakgrund i en motion från
Joakim Malmberg (L).
Överväganden
Traineeprogram
Ett Traineeprogram handlar i grunden om att rekrytera nya medarbetare.
Trainee är en identifierad talang som under en period, ofta minst ett år, får se
olika delar inom en organisation. Det handlar om att visa möjligheter inom
organisationen, ge en helhetsbild av organisationen, skapa kontaktnät m.m.
Trainees ska göra karriär i organisationen som ledare eller specialist. Trainees är
vanligen nyutexaminerade akademiker och/eller de som arbetat en kortare tid.
Ett exempel på traineeprogram finns hos Göteborgsregions kommunalförbund
(GR) och ett annat i Region Halland som har ett program tillsammans med
flertalet av kommunerna. Vidare finns traineeprogram bland annat i Regionförbundet Kalmar, Stockholm Stad, trainee Södra Norrland och Nordvästra
Skåne.
Kommunstyrelsen bedömer att ett eget traineeprogram för Borås Stad är ett
alltför stort åtagande. Därför tillskriver Kommunstyrelsen Sjuhärads Kommunalförbund för att undersöka intresset av att skapa ett gemensamt traineeprogram bland Kommunalförbundets kommuner. Verksamheten kan starta i
mindre skala, med en handfull traineer per år. Rekryteringsbehoven de kommande åren är stora och genom ett traineeprogram kan skickliga akademiker
rekryteras till de olika Sjuhäradskommunerna tidigt i karriären.
Traineeprogrammet kan i så fall omfatta en stor arbetsmarknad med flera
kommuner och kommunala bolag, som alla har behov av högutbildad och
specialiserad personal.

Studentmedarbetaravtal
Ett alternativ till traineeprogram kan vara att använda studentmedarbetaravtalet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat ett studentmedarbetaravtal med en rad fackliga organisationer. Borås Stad har genom
förhandlingsdelegationen anslutit sig till studentmedarbetaravtalet.
Studentmedarbetaravtalet ger studenter möjligheten att arbeta under
studietiden vilket ger dem relevant arbetslivserfarenhet. Syftet med avtalet är
dels att sporra studenter att välja en yrkeskarriär inom kommun- och
landstingssektorn dels att underlätta övergången från studier till arbete där
studierna tydligare kopplas ihop med den tilltänkta yrkeskarriären redan under
studietiden. Arbetsgivarna får möjligheten att visa upp sig som attraktiva
arbetsgivare och får tillgång till kvalificerad arbetskraft.
Studentmedarbetaravtalet gäller de som studerar vid universitet och högskolor
på heltid eller nära heltid. Arbetstidens omfattning och förläggning för en
studentmedarbetare begränsas till högst 15 timmar/vecka i genomsnitt under
en termin, så att studieresultatet inte äventyras. Kostnaden för en studentmedarbetare på 15 timmar/vecka i en termin (20 veckor) kan beräknas till
75 000 kronor. Studentmedarbetaren kan exempelvis ges särskilda uppdrag,
kapa arbetstoppar och bidra med färska kunskaper.
Studentmedarbetaren ska ha en mentor som stöttar, förmedlar yrkeskunskaper
och följer upp studentens arbete och utveckling.
SKL har tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer
startat webbsidan plusjobb.se. som lanserades under våren 2016. Här ska
studenter kunna söka kvalificerade jobb hos kommuner och landsting under
studietiden.
I Borås Stad finns ännu ingen studentmedarbetare enligt avtalet. Inom några
förvaltningar förs dock diskussioner om avtalet. Även i den arbetsgrupp som
arbetar med att göra socialsekreteraryrket mer attraktivt pågår sådana
diskussioner.

Rekryteringsingångar
Det finns flera rekryteringsingångar till Borås Stad. Här är några exempel:
• Timanställning
• Vikariat och Allmän visstidsanställning
• Tillsvidareanställning
• Medarbetarcentrum - jobbyte inom eller mellan medverkande kommuner
• Feriearbete, förvaltningarna erbjuder feriearbete under sommarlovet till
ungdomar som ska börja eller är inskrivna i ungdomsgymnasiet. Feriearbetet
ger en introduktion till arbetslivet och genomför vanliga arbetsuppgifter
• Unga kommunutvecklare är både ett feriearbete och en möjlighet till inflytande. De har möjligheten att bidra med sin unika kompetens – att ge ett
ungdomsperspektiv – i utvecklingsfrågor inom kommunen
• Praktik och examensarbete
• Praktisk yrkeslivsorientering, PRAO där grundskolans elever bekantar sig
med arbetslivet under en kortare period
• Verksamhetsförlagd utbildning VFU, det finns ett avtal om VFU mellan
Borås Stad och Högskolan i Borås för sjuksköterskor och distriktssköterskor
inom den kommunala hälso- och sjukvården, även för lärare finns VFU
• Yrkesintroduktionsanställning, anställning som kombineras med studier
Fördjupad yrkesintroduktion
Ett alternativ till traineeprogram och studentmedarbetaravtal kan vara en
fördjupad yrkesintroduktion t.ex. för nyutexaminerade. Den fördjupade
yrkesintroduktionen erbjuds i ett tydligt och klart erbjudande under rekryteringen, skräddarsydd utifrån respektive yrke. Den kan t.ex. innehålla
introduktion i arbetsliv, fördjupning kring yrkesroll och arbetsuppgifter,
breddad kunskap om organisationen. Det är lämpligt att proritera bristyrken
och grupper som är svåra att rekrytera. Det finns goda exempel på att förvaltningarna lägger mer och mer vikt vid en förbättrad introduktion. Ett erbjudande om fördjupad introduktion är en bra pusselbit i rekryteringsarbetet
som bidrar till att rekrytera och behålla personal.
Plan för personal- och kompetensförsörjning
Kommunstyrelsen har i budget för 2016 fått uppdraget att ta fram en ”Plan för
personal- och kompetensförsörjning”. Planen ska bidra till att säkerställa
verksamhetens kvalitet och uppdrag mot kommuninvånarna. Planen ska
behandla hur Borås Stad ska attrahera, rekrytera, introducera, behålla, utveckla
och avveckla kompetens.
Borås Stads olika förvaltningar har sina unika uppdrag och förutsättningar. Det
innebär att det behövs förvaltningsspecifika planer för personal- och
kompetensförsörjning. Planer som ger en tydlig bild av kompetensbehov och
som synliggör behov och insatser inom förvaltningens verksamheter.

Trainee som del i arbetslivsintroduktionsanställning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat ett kollektivavtal med
Kommunal om traineejobb som en väg in på arbetsmarknaden och samtidigt
underlätta kompetensförsörjningen. I dessa traineejobb kombineras anställning
med yrkesutbildning inom sjukvård, skola, fritidshem, funktionshinderomsorg
och äldreomsorg. Målgruppen är unga mellan 20-24 år som redan har en
gymnasieutbildning men som saknar yrkeskurserna för aktuellt yrke. Utbildning
på deltid kombineras med en anställning på deltid med lönesubvention.
Exempel på traineetjänster är undersköterska på äldreboenden, gruppboenden,
elevassistent i skolor, elevassistent med fokus på språkstöd för nyanlända
elever, barnskötare på förskolor och fritidsledare på skolor.
Bedömning
Ett Traineeprogram handlar i grunden om att rekrytera nya medarbetare.
Trainee är en identifierad talang som under en period, ofta minst ett år, får se
olika delar inom en organisation. Det handlar om att visa möjligheter inom
organisationen, ge en helhetsbild av organisationen, skapa kontaktnät m.m.
Trainees ska göra karriär i organisationen som ledare eller specialist. Trainees är
vanligen nyutexaminerade akademiker och/eller de som arbetat en kortare tid.
Studentmedarbetaravtalet har förankring hos arbetsgivare och fackliga
organisationer. Avtalet ger en tydlig och bra spelplan för samtliga parter.
Avtalet är ännu så länge oprövat i Borås Stad. Den förvaltning som vill
använda studentmedarbetaravtalet kan göra det till överkomliga kostnader för
genomförandet och det går att skräddarsy uppgifter för studentmedarbetaren.
Det finns en nationell webbsida, www.pluggjobb.se som kan användas för att
publicera uppdrag för studentmedarbetare.
Fördjupad yrkesintroduktion är ett tydligt och klart erbjudande i samband med
rekryteringen och är en bra pusselbit i rekryteringsarbetet som gör det enklare
att rekrytera och behålla personal.
”Plan för personal- och kompetensförsörjning” är av avgörande betydelse för
att på ett strukturerat, långsiktigt och framgångsrikt sätt attrahera, rekrytera,
introducera, behålla, utveckla och avveckla kompetens. Förvaltningsspecifika
planer som tydliggör kompetensbehovet i respektive verksamhet måste utgöra
basen i detta arbete.

Kommunstyrelsen föreslås besluta
Studentmedarbetaravtal och fördjupad introduktion tas om hand i det pågående arbetet med
plan för personal- och kompetensförsörjning.
Kommunstyrelsen tillskriver Sjuhärads Kommunalförbund med förfrågan om intresse av att
starta ett gemensamt traineeprogram för att rekrytera unga akademiker till Sjuhärad.
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Utredning ”Stärk familjehemmen”
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ge Individ- och familjeomsorgsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med en förstärkt
familjehemsvård och tillskjuta 2,5 mnkr i enlighet med Moderaternas och Centerpartiets
budgetförslag för 2017.
För Moderaterna

För Centerpartiet

Marie Fridén

Kerstin Hermansson
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Utredning ”Stärk familjehemmen”
I samband med att Kommunfullmäktige 25 februari 2016 biföll motionen
”Stärk familjehemmen!” (Dnr 2015/KS0422) fick Stadsdelsnämnden Väster i
uppdrag att:
• se över hur Borås Stad kan knyta flera familjehem till sig, förslagsvis genom
att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma med förslag på
åtgärder,
• utreda hur Borås Stad ska arbeta med att stödja placerade barn och
ungdomars skolgång.
Förslag på åtgärder skulle redovisas till Kommunstyrelsen senast 31 augusti
2016.
Moderaterna och Centerpartiet avsatte i sina budgetförslag för 2017 2,5 mnkr
till Individ- och familjeomsorgsnämnden för att påbörja arbetet med en förstärkt familjehemsvård. Budgetmedlen är tänkt som ett engångsbelopp och
ytterligare finansiering för åren efter 2017 kommer lyftas in i budgetförutsättningarna framledes. Kommunstyrelsen anser att Borås med detta initiativ kan
bli en kommun som är attraktiv för familjehemmen och som har möjlighet att
knyta flera familjehem till sig.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Ge Individ- och familjeomsorgsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med en förstärkt
familjehemsvård och tillskjuta 2,5 mnkr i enlighet med Moderaternas och Centerpartiets
budgetförslag för 2017.
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