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§1

Upprop och val av protokollsjusterare
Beslut
Till justerare väljs Urban Svenkvist (M) med Eva Axell (S) som ersättare.
Protokollet justeras torsdagen den 10 november under dagen på Österlånggatan 72.
§2

Information från förvaltningschefen
Programmet för dagens utbildning.
Anna-Lena Sellergren började sin tjänst som förvaltningschef för Individ- och
familjeomsorgsnämnden den 19 september.
Rekrytering av tjänster pågår då alla inte är tillsatta.
Förvaltningen kommer att ha lokaler på Saturnus, Österlånggatan 64 och Vulcanus
Österlånggatan 74, plan 2 och 5.
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.
§3

2016/IFON0005 100

Program för jämställdhetsintegrering

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad att förbättra verksamheterna, höja kvaliteten och
säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt, är viktigt och angeläget att arbeta med.
För att jämställdhetsintegrera i samtliga verksamheter krävs kunskap konstateras i programmet.
Särskilt viktigt är kunskap och insikt om hur könet har betydelse för hur vi agerar inom olika
verksamhetsområden, hur våra aktiviteter och verksamheter är uppbyggda och fördelade. Detta
för att förstå vikten av att förändra attityder och värderingar, samt styra förändringar mot en
likvärdig fördelning av resurser.
Jämställdhetsintegrering ska vara en del av det ordinarie arbetet som utförs av ordinarie personal.
Därför är det viktigt att arbetet integreras i övrigt utvecklingsarbete, beskrivs i verksamheternas
aktiviteter och följs upp på sedvanligt sätt som måluppföljning av övrig verksamhet. Redan 2014
undertecknade Borås Stad avsiktsförklaring för ett Jämställt Västra Götaland och anslöt sig
därmed till den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering 2014-2017. Därmed
angeläget att konkretisera denna avsiktsförklaring i arbete. Utgångspunkten ligger i tre
målområden där makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet är viktiga förutsättningar för
vardagslivet. Makt och hälsa handlar om jämställdhet avseende tillgång till hälsa, vård och
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aktiviter. Makt och mäns våld mot kvinnor måste bryta mönster och ge insatser, inte enbart som
stöd, utan framförallt för att bryta mönstret hos förbrytaren.
Att Borås Stad sedan 2009 är ansluten till den europeiska deklarationen för jämställdhet är
därmed viktig att förverkliga på olika sätt i Stadens verksamheter och Program för
jämställdhetsintegrering kan vara det redskap som behövs i det fortsätta utvecklingsarbetet.
Förslag och yrkanden
Andreas Exner (SD) yrkar på ett ändringsyrkande, bilaga 1.
Proposition
Ordförande Mats Tolfsson (S) ställer proposition på bifall dels till majoritetens förslag och dels
till Andreas Exner (SD) yrkande och finner förstnämnd proposition med övervägande ja
besvarad.
Ajournering: 9.25 – 9.45
Beslut
Att ställa sig bakom yttrandet och tillstyrka Program för jämställdhetsintegrering.
Reservaten

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet, bilaga 2.
§4

2016/IFON0008 600

Sammanträdesplan 2017

Individ- och familjeomsorgsnämnden har upprättat ett förslag till sammanträdesplan 2017.
Förslag och yrkanden

Ordförande Mats Tolfsson (S) föreslår ny beredning av ärendet till den 12 december.

Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar den 12 december om sammanträdesplan 2017.
§5

Anmälningsärenden
a) Protokollsutdrag KF 2016-03-17, § 85 - Förslag till nya och reviderade reglementen med
anledning av organisationsöversyn, Dnr 2016/IFON0001 003.
b) Protokollsutdrag KS 2016-09-12, § 460 Lokalfrågor med anledning av ny nämnd- och
förvaltningsorganisation, Dnr 2016/IFON0002 001.
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c) Protokollsutdrag KF 2016-08-18 § 202 Ledamöter och ersättare i Förskolenämnd,
Grundskolenämnd, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Vård- och äldrenämnden
Dnr 2016/IFON 0003 102
d) Protokollsutdrag KF 2016-06-16 § 179 Nya och justerade årsarvoden och övriga
bestämmelser i Bilaga A till ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens
förtroendevalda 2015-2018, Dnr 2016/IFON0004 024.
e) Protokollsutdrag KF 2016-10-20 § 261 Revidering av Kvalitetspolicy för Borås Stad,
Dnr 2016/IFON0007 009.
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och lägger
dessa till handlingarna.

Justeringsdag: torsdagen den 10 november under dagen, Österlånggatan 72
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 11 november 2016.

Margareta Udén Hoff
Sekreterare

Mats Tolfsson (S)
Ordförande

Urban Svenkvist (M)
Justeringsperson
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