
Motion angående talartider och vad som händer nu?

Vid kommunfullmäktige 180116 redovisade man hur talartider har fördelats 
mellan män och kvinnor. Enligt den modell för jämställdhetssäkring som SKL 
har arbetat fram är steget efter kartläggning att hitta vilka konsekvenser 
ojämlikheten har gett. Men kan man säga att kartläggningen är klar och vad 
ska egentligen hända nu? Vad i mängd talartid fördelat på kön kommer sig av 
att nämndsordförande i talarstolen så ofta är en man?

Kvinnor och män lever under olika förutsättningar i Sverige och därför också i 
Skellefteå idag. Detta ger konsekvenser för män, kvinnor, flickor, pojkar och 
andra. Genom att kartlägga effekterna hittar vi incitament för en betydelsefull 
förändring och minskar risken för backlasheffekter, alltså bakslag i 
jämställdhetsprocessen.

Genom att kartlägga effekterna mer grundligt än vad som gjort hittills skulle vi
kunna lära oss mer om oss själva och om hur vi kan agera mer jämställt i 
Skellefteå kommunfullmäktige. Detta är viktigt för att vi ska kunna göra en 
personlig förändring i rätt riktning.

Att raskt rätta till denna förenklade statistik och till exempel fördela talartiden 
hälften till kvinnor och hälften till män skulle visserligen vara en snabb lösning,
men risken är stor att ojämställdheten då tar sig nya uttryck.

Vi i Centerpartiet längtar efter ett mer jämställt Skellefteå och har en tydlig 
bild över hur det skulle kunna bli en verklighet. Men då tror vi att vi måste ta 
saker i rätt ordning och gå grundligt tillväga så vi får en varaktig förändring.

Med anledning av detta föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar 
att:

- Demokratiberedningen får i uppdrag att utreda vilka konsekvenser den 
ojämnt fördelade talartiden har gett för män, kvinnor, flickor, pojkar och andra.

- Utredningen får ligga till grund för det fortsatta arbetet med jämnare 
fördelning av talartiderna i Skellefteå kommunfullmäktige.
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