
  PROTOKOLL 1 (3) 
 Sammanträdesdag 
 2016-11-21 
 

 
 
Plats och tid 
Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 16.30–16.35 
 
Omfattning 
§ 137 – 139 
 
Beslutande ledamöter 
Yvonne Persson (S)  ordförande  
Wiwi Roswall (M)  1:e vice ordförande 
Gunbritt Johansson (V)  2:e vice ordförande  
Ernad Suntic (S) 
Ismeta Dzafic (S) tjänstgör för Tova Lidbeck (MP)  
Seija Noppa (M)  tjänstgör för Anna Christensen (M)  
Irene Samuelsson (C) tjänstgör för Anne-Marie Ekström (L) 
Pari Mahinpour (V) tjänstgör för Else-Marie Lindgren (KD)  
Patric Silfverklinga (SD) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare: 
Karolina Carlsson (SD) 
 
Tjänstemän: 
Annika Andersson, förvaltningschef 
Marita Magnusson, nämndsekreterare, protokollförare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 137 
Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträde för politisk beredning har ägt rum i den rödgröna gruppen 
den 21 november, kl. 16.00–16.30. 
 
 
§ 138 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Gunbritt Johansson med  
Ernad Suntic som ersättare.  
Justeringens datum och plats: Måndagen den 21 november,  
Sociala omsorgsförvaltningen. 
 
 
§ 139   2016/SON0096    
Remiss – Program för jämställdhetsintegrering    
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslag till Program för 
jämställdhetsintegrering.  Nämnden ställer sig bakom förslaget. Utgångspunkten i 
förslaget är de nationella målen för jämställdhetspolitiken som riksdag och regering 
lagt fast där det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv. I förslaget till programmet tydliggörs olika 
fokusområden utifrån den nationella strategin. Dessa områden ger en bra struktur och 
förståelse för det fortsatta arbetet som ska ske på nämnd- och bolagsnivå utifrån den 
länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering som Borås Stad genom ett 
undertecknade av avsiktsförklaring 2014 ställde sig bakom. Nämnden menar att det är 
bra att programmet innehåller ett tydligt uppdrag till nämnderna och bolagen och en 
tydlig skrivning om Kommunstyrelsens årliga uppföljning.   
 
Ändringsförslag 
Patric Silfverklinga (SD) föreslår att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Program för 
jämställdhetsintegrering med förslag till textändringar i sitt yttrande (bifogas 
protokollet). 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag på bifall dels till liggande förslag, dels till  
Patric Silfverklingas (SD) ändringsförslag och finner det förstnämnda förslaget  
med övervägande ja besvarad.  
 
Patric Silfverklinga (SD) begär omröstning. Sociala omsorgsnämnden godkänner 
följande propositionsordning: Den som vill tillstyrka liggande förslag röstar ja, den det 
ej vill röstar nej; vinner nej har nämnden beslutat enligt Patric Silfverklingas (SD) 
förslag. 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Pari Mahinpour (V), Irene Samuelsson (C),  
Seija Noppa (M), Ismeta Dzafic (S), Ernad Suntic (S), Gunbritt Johansson (V),  
Wiwi Roswall (M) och Yvonne Persson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD). 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker programmet för jämställdhetsintegrering och 
översänder beslutet till Kommunstyrelsen.  
 
Reservation 
Patric Silfverklinga (SD) reserverar sig till förmån för sitt ändringsförslag (bilaga 
till protokollet). 
 

 
   
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………….. 
Marita Magnusson 
Protokollförare 
 
 
…………………………………….. 
Annika Andersson 
Sekreterare 
 
Justeras 
 
 
……………………………………..        …………………………………….. 
Yvonne Persson  Gunbritt Johansson 
Ordförande  
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 november 2016. 
 
 
………………………………….. 
Marita Magnusson 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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