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§174 Yttrande över remissen "Jämn könsfördelning i
bolagsstyrelser" (2016-KS-514)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att avge i ärendet föreliggande yttrande daterat 2016-11-08 till Regeringskansliet.
Ärendet i korthet
Staffanstorps kommun har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på
departementspromemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser.
Yrkanden
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att avge i ärendet föreliggande yttrande daterat 2016-11-08
till Regeringskansliet.
Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen
besluta att avge yttrande enligt följande:
"Synpunkter gällande departementspromemorian Jämn könsfördelning i
bolagsstyrelser (Ds 2016:32)
Staffanstorps kommun har inbjudits att lämna synpunkter gällande
departementspromemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) med
förslag om en ändring av aktiebolagslagen som innebär att minst fyrtio procent av
styrelseledamöterna i ett aktiemarknadsbolag ska vara av vardera kön. Staffanstorps
kommun delar den uppfattning som anges i departementspromemorian att frågan om
en lagreglering av könsfördelningen i kommunala bolags styrelser bör bli föremål för
en särskild utredning. Staffanstorps kommun finner därutöver inte skäl att lämna
synpunkter gällande departementspromemorians huvudförslag att ”en lagregel om
minst 40 procents representation av vardera kön i styrelsen ska gälla för bolag vars
aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (aktiemarknadsbolag). Den ska
även gälla för bolag i vilka staten äger samtliga aktier.” Bakgrunden till denna vår
mening är att den föreslagna lagregleringen får anses vara en fråga mellan staten som
lagstiftare och den privata marknaden och dess aktörer respektive mellan staten och
dess helägda bolag och inte något som hanteras inom ramen för den kommunala
kompetensen för beslutanderätt och vårt förhållande till staten."
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet har beslutat
i enlighet med eget yrkande.
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Reservationer
Pierre Sjöström (S) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande. Se bifogad
reservation.
Beslutsunderlag
Yttrande
Promemoria
Remiss
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