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Svar på motion om att styrelser i kommunala bolag och stiftelser ska 
bestå av minst hälften kvinnor   
 
Ärendebeskrivning 
Amir Horozic (V) har lämnat en motion om att styrelser i kommunala bolag 
och stiftelser ska bestå av minst hälften kvinnor. Kommunstyrelsen har 
remitterat den till kommunstyrelsekontoret för beredning. 
 
I motionen konstateras att styrelser i Gislaveds kommunala bolag består 
huvudsakligen av män. Detta innebär att viktiga funktioner och strategiska 
frågor som boende, energi, miljö och företagande saknar perspektiv och 
kompetens från hälften av kommunens invånare, d.v.s. från kvinnorna. 
Styrelsesammansättningen beskrivs med exempel från de kommunala bolagen 
och stiftelserna. 
 
Motionären yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att det finns 
riktlinjer som garanterar att ordinarie ledamöter och suppleanter i kommunala 
bolag och stiftelser består av minst hälften kvinnor. 
 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till motionssvar daterat den 
2 juli 2014. 
 
Kommunstyrelsen har den 26 augusti beslutat bifalla framlagt förslag till 
motionssvar. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om att styrelser i kommunala bolag och stiftelser ska bestå av minst 
hälften kvinnor, daterad den 31 mars 2014 
Kommunstyrelsen den 17 juni 2014, § 248 
Bilaga Könsfördelning nämnder och styrelser 
Förslag till motionssvar, daterat den 2 juli 2014 
Kommunstyrelsen den 12 augusti 2014, § 282 
Kommunstyrelsen den 26 augusti 2014, § 312 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tillstyrka motionens anda och därmed anse den besvarad, samt 
 
att  uppdra till valberedningen att eftersträva att vid nominering av uppdrag 

som ledamöter och suppleanter i aktiebolagsstyrelser och i stiftelser ska, 
för de av kommunen valda, ingetdera kön vara representerat med 
mindre än 40 % från och med 2015. Om valberedningen i sitt förslag till 
kommunfullmäktige inte lyckas uppnå detta bland ledamöter resp. 
ersättare i någon av styrelserna, ska valberedningen i sitt förslag till 
kommunfullmäktige i särskild att-sats notera att kommunfullmäktiges mål  
inte kunnat uppfyllas. I brödtexten ska motiveringen till detta framgå. 
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Kf §135 (forts.) 
 
Expedieras till: 
Valberedningen 
De politiska partierna i kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten  
 
 


