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Nr 42. Motion av Marlene Burwick (S) 
om att tillsätta en jämställdhetskom-
mission 
KSN-2011-0207 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta  
 
att avslå motionen. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Johan 
Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för bifall till mo-
tionen.  
 
Uppsala den 23 november 2011 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
 
Gunnar Hedberg/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Christopher Lagerqvist (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene Bur-
wick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klas-
son (alla S), Maria Gardfjell, Johan Lundqvist 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Fredrik Ahlstedt (M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene Zetter-
berg (S), Frida Johnsson (MP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
I en motion, väckt vid sammanträde 28 mars 2011, 
föreslår Marlene Burwick (S) att kommunfull-
mäktige ska tillsätta en lokal jämställdhets-
kommission i Uppsala, som samlar de politiska 
partierna och fackförbunden, för att ta ett gemen-
samt ansvar för att åstadkomma jämställda löner 
och arbetsvillkor i kommunen. Motionen återges i 
bilaga 1. 
 
 

 
Remissbehandling 
Yttranden har inkommit från Produk-
tionsstyrelsen för vård och bildning samt 
Produktionsstyrelsen för teknik och service. 
 
Produktionsstyrelsen för vård och bildning 
redovisar hur arbetet med jämställdhet och 
arbetsvillkor utgår från lagstiftningens krav 
och den plan som styrelsen antagit. Styrelsen 
redovisar även att inom vissa verksamhets-
områden är andelen deltidsanställda kvinnor 
hög, men pekar samtidigt på att när deltids-
anställda medarbetare meddelar önskemål 
om utökad tjänstgöringsgrad, prövas alltid 
möjligheterna till detta. Vidare noterar sty-
relsen att senast vidtagna lönekartläggning 
inte kunnat påvisa några anmärkningsvärda 
löneskillnader mellan kvinnor och män. 
Sammantaget är styrelsen positiv till motio-
nen inriktning att öka jämställdheten inom 
arbetslivet, men tar inte ställning till om in-
rättande av en jämställdhetskommission är 
rätt väg att nå målet, bilaga 2, se separat 
bilaga. 
 
Produktionsstyrelsen för teknik och service 
menar att jämställdhet främjas av konkreta 
mål i arbetslivet. Styrelsen exemplifierar 
med ett framgångsrikt jämställdhetsarbete 
som bedrivits inom förvaltningen och som 
handlat om att öka andelen kvinnor inom 
park- och trädgårdsarbeten i kommunen. 
Styrelsen pekar vidare på att kommunen ti-
digare haft jämställdhetskommittéer, men att 
detta inte gett önskat resultat och avstyrker 
därför motionen om att tillsätta en jämställd-
hetskommission. Mot nämndens yttrande har 
reservation anförts av (S)- och (MP)-leda-
möterna, bilaga 3, se separat bilaga. 
 
Föredragning 
Lagstiftningen ställer krav på alla arbets-
givare med mer än 10 anställda att ta fram 
en skriftlig plan för jämställdhetsarbetet, där 
utvärderingsbara mål ska upprättas och 
analys av löner ur ett jämställdhets-
perspektiv ingår. I Uppsala kommun innebär 
det att varje nämnd och styrelse ska upprätta 
sådana planer. Styrelsen för vård och bild-
ning hänvisar också i sitt yttrande till den 
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plan för styrelsen antagit för åren 2011-2014.  
 
Motionen tar upp förslaget att inrätta en jäm-
ställdhetskommission, vars uppdrag i första hand 
skulle handla om jämställdhet knutet till arbetsgi-
varpolitiken, det vill säga jämställda löner och ar-
betsvillkor i kommunen. 
 
När det gäller deltidsanställningar i kommunen kan 
det noteras att andelen deltidsanställningar i kom-
munen minskat med 2,8 procent, från 31,1 procent 
år 2009 till 28,3 procent år 2010. Det är natur-
ligtvis en förändring i rätt riktning, även om det 
kan konstateras att deltidsanställningar fortfarande 
är vanligare bland kvinnor. Det finns anledning att 
följa och uppmärksamma denna fråga och kom-
munfullmäktige har därför i IVE (Inriktning, 
Verksamhet, Ekonomi) valt att från 2012 ha ett 
inriktningsmål, att ”möjligheter till heltid ska ut-
vecklas”. 
 
När det gäller lönebildningen genomför kom-
munen gemensamma lönekartläggningar. Genom 
ett relativt nyinskaffat verktyg, MIA, ges goda 
möjligheter att konsekvent och metodiskt tydlig-
göra lönebilden för olika yrkesgrupper vilket 
underlättar i analysarbetet. För att säkerställa att 
lönen sätts utan ovidkommande hänsyn kommer 
det analysmaterial som tagits fram med anledning 
av kartläggning att utvecklas och formuleras som 
ett metodstöd för lönesättande chefer.   
 
I likhet med remissinstanserna understryker kom-
munstyrelsen vikten av att nå jämställdhet i den 
kommunala organisationen genom jämställda löner 
och arbetsvillkor. Det är en del av arbetet med jäm-
ställdhetsintegrering som kommunen arbetar med 
och som har ett än bredare fokus. Det kan också 
noteras att remissinstanserna inte stödjer inrättan-
det av en jämställdhetskommission. 
 
Motionen föreslås därmed avslås.   
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ej aktuellt i föreliggande ärende. 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1 
Det är nu dags att ta strävandena efter 
jämställdhet ytterligare ett steg framåt. Trots 
att diskussionen om arbetsvillkor och struk-
turella löneskillnader mellan könen har på-
gått länge återstår mycket att göra. Man kan 
exempelvis se att andelen deltidsanställda 
kvinnor inom Uppsala kommun är nästan 
dubbelt så hög som andelen män vilket re-
sulterar i lägre lön, lägre pension och lägre 
ersättningsnivåer. Att inte kvinnor deltar på 
lika villkor som män på alla nivåer inom alla 
samhällsområden är ett samhällsekonomiskt 
resursslöseri. Av det skälet och eftersom 
ojämställdhet strider mot grundläggande de-
mokratiska principer har samhället en skyl-
dighet att målinriktat angripa och förändra 
de strukturer som skapar olika och orättvisa 
villkor mellan kvinnor och män. Att de eko-
nomiska villkoren är lika för kvinnor och 
män är en förutsättning för att vi ska kunna 
nå ett jämställt samhälle. Kvinnors lägre lön 
är i regel inte ett utslag av diskriminering på 
individnivå utan ett resultat av de köns-
normer och maktförhållanden som genom-
syrar hela samhället. Yrkesgrupper där kvin-
nor är i majoritet har större andel deltids-
tjänster, fler timanställningar, otryggare an-
ställningar, högre arbetsrelaterad ohälsa och 
sämre lön. Problemet löses inte av att hävda 
att kvinnor ska ”tuffa till sig” i löneför-
handlingar eller att alla ska starta eget före-
tag. Problemet är strukturellt och kräver för-
ändrade strukturer. Vi föreslår en lokal jäm-
ställdhetskommission. 
Den ska samla de politiska partierna och 
fackförbund för att ta ett gemensamt ansvar 
för att åstadkomma jämställda löner och ar-
betsvillkor i kommunen. 
Med anledning av ovanstående föreslås 
kommunfullmäktige besluta: 
Att tillsätta en lokal jämställdhetskommis-
sion i Uppsala kommun som ska samla de 
politiska partierna och fackförbunden för att 
ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma 
jämställda löner och arbetsvillkor i kom-
munen 












