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§ 258

Yttrande över remiss om jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (DS
2016:32)
KSN-2016-1925
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1.

Reservationer
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander och Markus Lagerquist (alla M) reserverar sig till föiniån för bifall
till eget yrkande och avger reservation enligt bilaga A § 258.
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger reservation enligt
bilaga B § 258.
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger reservation enligt
bilaga C § 258.
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger reservation enligt
bilaga D § 258.
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande.
Yrkanden
Fredrik Ahlstedt yrkar, med instämmande av Mats Gyllander och Markus Lagerquist (alla M):
att kommunstyrelsen avstår från att yttra sig då det inte är en kommunal fråga.
Mohamad Hassan (L) yrkar:
att skrivningen "Uppsala kommun välkomnar en liknande lag vad gäller kommunala bolag" utgår.
Stefan Hanna (C) yrkar:
att det föreslagna remissyttrandet ersätts med; "Utredningen framför att beträffande de kommunala
bolagen bör en särskild utredning genomföras. Uppsala kommun avråder från detta då en
kvoteringslag skulle komplicera arbetet med att tillsätta kommunala styrelser samt sannolikt resultera
i sämre styrelser. Kommunstyrelsen förutsätter att Uppsala kommun får tillfälle att yttra sig över en
sådan utredning och den skulle tillsättas.
Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD):
att ändra remissyttrandet till följande; "Uppsala kommun anser inte att kvotering är ett bra verktyg
och uppmanar staten att inte inskränka äganderätten genom att kvotera i bolagsstyrelser".
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(§ 258, fortsättning)
Sammanfattning
Justitiedepartementet har remitterat rubricerade departementstencil till Uppsala kommun för yttrande
senast den 25 november 2016.
Yttrande
Utredningen framför att beträffande de kommunala bolagen bör en särskild utredning genomföras.
Uppsala kommun välkomnar en liknande lag vad gäller kommunala bolag. Kommunstyrelsen
förutsätter att Uppsala kommun får tillfälle att yttra sig över en kommande utredning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer respektive yrkande från Fredrik Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (L), Stefan
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandena.
Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 november 2016.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.
Skickas till
Justitiedepartementet
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Bilaga A § 258
Ärende 28, Yttrande över remiss om jämn könsfördelning i bolagsstyrelser
Reservation
Moderaterna

Vi anser inte att det är en kommunal fråga att genom kvotering avgöra könsfördelningen i
bolagsstyrelser och anser därför att kommunstyrelsen bör avstå från att yttra sig.

Fredrik Ahlstedt (M)

Bilaga B § 258
Ärende 28, Yttrande över remiss om jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (DS 2016:32)
Reservation:

Liberalerna ställer sig negativa till kvotering som metod för att uppnå jämställa bolagsstyrelser. Som
Uppsala kommuns yttrande är skrivet framför kommunen nu önskemål om kvoteringsdirektiv även för
kommunala bolag. Det är inte önskvärt. Därför yrkade Liberalerna på att skrivningen "Uppsala
kommun välkomnar en liknande lag vad gäller kommunala bolag" skulle utgå ur yttrandet.
Mohamad Hassan (L)

Bilaga C § 258
Ärende 28
Yttrande över remiss om jämn könsfördelning i bolagsstyrelser
Reservation
Centerpartiet

Centerpartiet är starkt kritiska till kvotering som metod för att uppnå jämställdhet. Total jämställdhet
innebär att vilket kön man har inte ska spela någon roll för vilka möjligheter man har i livet. Kvotering
innebär tvärtom att kön ges en avgörande roll för vilka möjligheter man har.
I Uppsala kommuns remissyttrande efterlyses en särskild kvoteringslag för kommunala bolag. Detta
vore inte bara problematiskt ur ett jämställdhetsperspektiv utan också rent praktiskt, då kommunala
bolagsstyrelser redan är kvoterade utifrån partitillhörighet.
Därför yrkade Centerpartiet
att det föreslagna remissyttrandet ersätts med:
Utredningen framför att beträffande de kommunala bolagen bör en särskild utredning
genomföras. Uppsala kommun avråder från detta då en kvoteringslag skulle komplicera
arbetet med att tillsätta kommunala styrelser samt sannolikt resultera i sämre styrelser.
Kommunstyrelsen förutsätter att Uppsala kommun får tillfälle att yttra sig över en sådan
utredning om den skulle tillsättas.

Stefan Hanna (C), kommunalråd

Bilaga D § 258

Ärende 28 Yttrande över remiss om jämn könsfördelning i bolagsstyrelser
Reservation (KO)

Kristdemokraterna vill påpeka att det strider mot äganderätten att politiskt styra sammansättningen av
styrelserna för privata bolag. Dessutom anser vi att det ligger långt utanför vad man politiskt ska
syssla med enligt subsidiaritetsprincipen. Det är helt enkelt utanför politikens gränser att detalj styra
näringslivet — det bör i stället stödjas och uppmuntras.
Kvotering är ett dåligt sätt att lyfta fram kvinnors och mäns kompetens då det i stället får motsatt
effekt — de personer som utses gör det inte på objektiva grunder utan enbart utifrån sin
könstillhörighet. Vi kristdemokrater anser i stället att alla människors fönu.ågor och tillgångar ska tas
tillvara i samhällsbygget — där är både kvinnor och män viktiga, men inte i första hand utifrån det kön
de tillhör.
Vi yrkade därför på att kommunens yttrande skulle lyda:
"Uppsala kommun anser inte att kvotering är ett bra verktyg och uppmanar staten att inte inskränka
äganderätten genom att kvotera i bolagsstyrelser"

Jonas Segersam (KD)
Kommunalråd
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Bergius, 13:00 — 16:20

Beslutande:

Marlene Burwick (S), Ordförande
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice
ordf
Erik Pelling (S)
Caroline Hoffstedt (S)
Ulrik Wärnsberg (S)
Loa Mothata (S)
Rickard Malmström (MP)
hona Szatmari Waldau (V)
Mohamad Hassan (L)
Stefan Hanna (C)
Jonas Segersam (KD)
Simon Alm (SD)
Linda Eskilsson (AH)
Mats Gyllander (M)
Markus Lagerqvist (M)

Ersättare:

Gustaf Lantz (S)
Johan Lundqvist (MP)
Hanna Mörck (V)
Daniel Rogozinski (V)
Anna Manell (L)
Anne Lennartsson (C)

Övriga
deltagare:

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, chef kommunledningskontoret. Asa Nilsson Bjervner, stabschef. Lena Grapp, stadsjurist. Ola Hägglund,
ekonomidirektör. Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör. Brita Christiansen,
planarkitekt. Katarina Fehler, projektledare. Göran Carlen, projektledare. Elisabet
Jonsson, avdelningschef. Erik Boman, pressekreterare. Susanne Eriksson, politisk
stabschef. Politiska sekreterare (S),(MIP), (V). (M), (C), (L).

Utses att justera:

Fredrik Ahlstedt (M)

Justeringens
plats och tid:

Kommunledningskontoret den 5 december 2016.

Paragrafer:

231 - 277
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Underskrifter:
(S), ordförande
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Fredrik Ahlstedt (M), justerare
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Ingela Persson, sekreterare
ANSLAG/BEVIS
Organ:
Datum:
Anslag sätts upp:
Protokollet finns
tillgängligt på:

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens
anslagstavla.
Kommunstyrelsen
2016-11-23
Sista dag att överklaga: 2016-12-28
2016-12-07
Anslaget tas ner:
2016-12-29
www.uppsala.se och kommunledningskontoret.
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