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Yttrande över remiss om jämn könsfördelning i bolagsstyrelser
(DS 2016:32)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att avge yttrande enligt bilaga 1.

Ärendet
Justitiedepartementet har remitterat rubricerade departementstencil till Uppsala kommun för
yttrande senast den 25 november 2016.
Utredningens 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 lagändringen ska påskynda en positiv förändring av könsfördelningen både i fråga om styrelsen och andra ledande befattningar i näringslivet.
Långsiktigt är målsättningen en helt jämn könsfördelning.
Arbetstagarrepresentanter omfattas inte av regleringen. Det införs i stället en skyldighet för arbetstagarorganisationerna att eftersträva en jämn könsfördelning när
representanterna utses. De ska också samråda om hur en jämn könsfördelning
uppnås.
Bolagsverket ska enligt förslaget ålägga ett aktiemarknadsbolag med en skev könsfördelning i styrelsen att betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiftens belopp beror
på bolagets storlek, men ska vara lägst 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.
Ett bolag som inte heller följande räkenskapsår uppfyller kravet kan åläggas en ny
sanktionsavgift.
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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.
Utredningen nås på regeringens hemsida
http://www.regeringen.se/contentassets/d5335167a2ee4e17b4dd025c3a78b784/jamnkonsfordelning-i-bolagsstyrelser-ds-201632
Föredragning
Förslaget omfattar inte kommunala bolag. Den konstaterar att ett lagförslag om könsfördelningen i bolagsstyrelser bör bli föremål för ytterligare utredning.
I förslaget till yttrande framförts att det skäl som utredningen anser talar för en lagreglering
måste vägas mot den kommunala självstyrelsen. Uppsala kommun förutsätter att den får yttra
sig över en kommande utredning.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i föreliggande ärende.
Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef kommunledningskontoret

KOMMUNSTYRELSEN
Handläggare

Datum

Diarienummer

Davidsson Per
Grapp Lena

2016-11-10

KSN-2016-1925

Justitiedepartementet

Yttrande över remiss om jämn könsfördelning i bolagsstyrelser
(DS 2016:32)
Uppsala kommun har erhållit rubricerade ärende på remiss. Kommunstyrelsen anför följande:
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.
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