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Yttrande över remiss Jämn könsfördelning i
bolagsstyrelser (Ds 2016:32)
Dnr: KS/2016:542
Sigtuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Justitiedepartementets
remiss Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32).
Sigtuna kommun får med anledning av föreliggande remiss anföra följande.
Förslag
I promemorian föreslås en förändring av aktiebolagslagen som innebär att minst
fyrtio procent av styrelseledamöterna i ett aktiemarknadsbolag ska vara av vardera
kön senast vid årsstämmorna 2019. Långsiktigt är regeringens målsättning att
uppnå en jämn könsfördelning, såväl i fråga om styrelser som i andra ledande
befattningar i näringslivet. Förslaget omfattar även statliga bolag. Förslaget
omfattar däremot inte reglering av arbetstagarrepresentanter i styrelser.
Förslaget omfattar inte någon reglering av styrelser i kommunalt ägda bolag.
Bakgrunden till detta är regeringens bedömning att en eventuell reglering av
könsfördelningen i styrelser i kommunala bolag förutsätter ytterligare
överväganden som rör hur den kommunala verksamheten bedrivs. Samtidigt
menar regeringen att det finns starka skäl som talar för en lagreglering om
könsfördelningen i kommunalt ägda bolag. Regeringen föreslår i denna del att en
särskild utredning tillsätts.
Kommunens synpunkter
Kommunen avstår från att yttra sig angående förslagen i promemorian förutom i
den del som rör kommunalt ägda bolag.
Kommunalt ägda bolags styrelser tillsätts i hög grad mot bakgrund av partipolitisk
tillhörighet. En lagreglering angående könsfördelningen i kommunala bolag
kommer därmed att beröra såväl kommunal styrning, organisering, förändrad
lagstiftning, bolagens del i kommunal verksamhet som demokratifrågor. Dessa
frågor behöver beaktas och effekter noga analyseras inför ett eventuellt
kommande lagförslag.
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Kommunen delar uppfattningen om att en eventuell lagstiftning om en reglering
av könsfördelningen i styrelser i kommunala bolag behöver föregås av ett antal
överväganden i dessa delar. Detta innan en prövning kan göras och eventuellt
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beslut fattas om en sådan lagreglering. Kommunen delar därför uppfattningen om
att ett sådant lagförslag förutsätter ytterligare utredning.
Sigtuna kommun biträder vidare förslaget att tillsätta en särskild utredning.

Ibrahim Khalifa
Kommunstyrelsens ordförande
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