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Remissvar: Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, Ds 2016:32
Akademikerförbundet SSR har via Saco getts möjlighet att yttra sig över
promemorian.
Sammanfattning
I promemorian föreslås en ändring av aktiebolagslagen som innebär att minst
fyrtio procent av styrelseledamöterna i ett aktiemarknadsbolag ska vara av
vardera kön. Avsikten är att påskynda en positiv förändring av
könsfördelningen både i fråga om styrelsen och andra ledande befattningar i
näringslivet. Den långsiktiga målsättningen är en helt jämn könsfördelning.
Arbetstagarrepresentanter omfattas inte av regleringen. I stället införs en
skyldighet för arbetstagarorganisationerna att eftersträva en jämn
könsfördelning när representanterna utses. Vidare ska Bolagsverket kunna
ålägga ett aktiemarknadsbolag med en skev könsfördelning i styrelsen att
betala en sanktionsavgift.
Även bolag i vilka staten äger samtliga aktier föreslås omfattas av regeln om
jämn könsfördelning.
Enligt förslaget ska bolagen ha en jämn könsfördelning i styrelserna senast vid
de årsstämmor som hålls 2019.
Könsfördelningen i kommunala bolagsstyrelser föreslås dock inte regleras och
berörs därmed inte av förslaget. Utredningen föreslår istället att frågan om
reglering av könsfördelningen i kommunala aktiebolag bör utredas ytterligare.

Akademikerförbundet SSR:s synpunkter
Förbundet välkomnar förslaget om ändring i aktiebolagslagen med innebörden
att minst fyrtio procent av styrelseledamöterna i ett aktiemarknadsbolag ska
vara av vardera kön.
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Vi delar också promemorians analys om att förklaringen till den låga andelen
kvinnor i företagens styrelser och ledningsgrupper ligger i att kvinnor stängts
ute på grund av sitt kön. Med andra ord har inte kvinnor och män lika
möjligheter att nå befattningar som ger makt och inflytande.
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Vårt ställningstagande om att välkomna lagändringen bygger i första hand på
jämställdhetsperspektivet och att ändringen ska leda till att mansdominansen
på ledande positioner inom näringslivet bryts. Att ett jämställt beslutsfattande
också ger företagen en mångfald som kan öka konkurrenskraften motiverar
ytterligare lagförslaget.
Könsfördelningen i kommunalt ägda aktiebolag är väldigt skev, och
utredningen lyfter själv fram att 2011 var endast 26 procent av
styrelsemedlemmarna i de kommunalt ägda bolagen kvinnor.
Vi har förståelse för att frågan om reglering av könsfördelningen i de
kommunala bolagen kan behöva utredas ytterligare innan det införs, bl.a.
eftersom det här är partier och inte en valberedning som föreslår ledamöter.
Med tanke på den stora obalans i könsfördelning som finns i många
kommunalt ägda bolag är det dock av stor vikt att regeringen skyndsamt går
vidare och utreder hur en lagändring kan införas så att även dessa bolag tar
jämställdhet och jämn könsfördelning på allvar.
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