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Karlsborgs 
kommun 

MOTIONSUTLATANDE 

Motionärer: Berith Boren och Urban Eklöf, Vänsterpartiet (V) 
Ämne: Utbildning i jämställdhet och feminism. 

Yttrande: 

2015-03-24 

Motionen tar upp ett antal angelägna ämnen: Jämställdhet, feminism och demokrati utifrån 
kvinnors perspektiv. Det är frågor som dessutom är viktiga utifrån männens perspektiv. Att enbart 
behandla dessa viktiga frågor utifrån ett könsperspektiv känns inte rätt. 

Vi kan konstatera att en hel del har hänt i vår kommun när det gäller fördelningen av politiska 
uppdrag. Numera är könsfördelningen i KF, nämnder och styrelser en helt annan än tidigare. Det 
som fortfarande är en stor brist är kvinnorepresentationen i de kommunala bolagen. Där dominerar 
männen fullständigt, vilket är olyckligt. Kommunfullmäktige kan/ska dock inte styra över partiernas 
nomineringsarbete. Det ansvaret ligger på partierna. 

I de frågor som motionärerna tar upp bär de enskilda partierna på ett stort ansvar. Jag utgår ifrån 
att man tar det ansvaret och ser till att deras förtroendevalda, utöver all annan intern utbildning, 
även utbildas inom dessa områden. Att bilda en parlamentarisk grupp som ska planera och ta fram 
ett utbildningskonceptlplan som ska genomföras i god tid före nästa val borde därmed inte vara 
nödvändigt. 

Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här anförts, att avslå motionen. 

Peter Lindroth 
Kommunstyrelsens ordförande. 

Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 54682 Karlsborg • 0505-170 00 

www.karlsborg.se.karlsborg.kommun@karlsborg.se 



.. , ') 
I. I ( ,J 

Till Kommunfullmäktige i Karlsborgs Kommun 

Motion 

När fördelningen av ordförandeposterna efter 2014 - års val är klara kan vi 

konstatera att den kvinnliga representationen är katastrofalt dålig. Trots att det 

finns ett flertal duktiga och erfarna kvinnor inom de politiska partierna som är 

invalda i fullmäktige har dem inte blivit nominerade till någon ordförandepost. 

För att motverka samma snedfördelning inför valet 2018 föreslås: 

- att valberedning, presidierna inom styrelser och nämnder utbildas i 

jämställdhet feminism och demokrati utifrån kvinnors perspektiv 

- att det bildas en grupp som består aven representant från varje parti 

som finns representerat i fullmäktige som får i uppgift att planera och ta 

fram ett utbildningskonceptjplan som ska genomföras i god tid före 
nästa val 
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Berith Bohren Urban Eklöf 
Vänsterpartiet 


