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§ 254
Motion från Helena Falk (V) med flera Dags
att gå från ord till handling i frågan om jämställda
löner!
Dnr KS 2019/0230

Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med en motion med yrkande om att
kommunkontoret ska ta fram en handlingsplan med finansierade
åtgärder för att uppnå lika lön för likvärdigt arbete senast den 30
augusti 2022. Motionärerna anför bl a följande. Kvinnor tjänar
generellt tjänar mindre än män på sitt arbete och löneskillnaderna i
Lunds kommun under det senaste decenniet har ökat kraftigt mellan
likvärdiga yrken som domineras av kvinnor respektive män. Enligt
diskrimineringslagen ska lika eller likvärdigt arbete ha lika lön. I
motionen anges exempel på löneskillnader mellan likvärdiga
yrkeskategorier. Låga löner i kvinnodominerade yrken är inte bara
en olaglig orättvisa utan innebär också ett hinder för kommunen att
säkerställa kompetensförsörjning inom t ex vård och omsorg.
Föreslås att motionen besvaras med kommunkontorets redovisning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2019 (denna
skrivelse)
Vänsterpartiets motion ”Dags att gå från ord till handling i frågan om
jämställda löner” dnr KS 2019/0230
Handlingsplan för jämställd lönebildning, beslutad i KF 2017-06-14

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Fredrik Ljunghill (M) yrkar bifall till
kommunkontorets förslag.
Fanny Johansson (S) yrkar som tillägg att
kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
att återkomma med åtgärder för jämställd lönebildning.
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Fanny Johanssons (S)
tilläggsyrkande.
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Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om nämnden kan
bifall hans eget med fleras förslag om bifall till kommunkontorets
förslag och finner frågan med ja besvarad.
Därefter ställer ordförande Fanny Johanssons (S) tilläggs yrkande
mot sitt eget avslagsyrkande på detsamma och finner att nämnden
avslår tilläggsyrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

anse att motionen är besvarad.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet i
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Protokollsanteckningar
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Börje Hed (FNL) får till
protokollet anteckna att de återkommer till kommunstyrelsen om
tilläggsyrkandet.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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KS 2019/0497

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-09-23 klockan 13.00–14.12

Ledamöter

Hans-Olof Andersson (SD), adjungerade
Cherry Batrapo (FI), adjungerade
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, §§ 237 - 258
Börje Hed (FNL)
Karin Svensson Smith (MP), §§ 234 - 242

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S), tjänstgör för Anders Almgren §§ 234 - 236
och för Karin Svensson Smith (MP) §§ 243 - 258
Helena Falk (V)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Britt Steiner, planeringschef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, kommunkontoret
Pernilla Ardhe, kommunjurist, § 234
Gunnar Jönsson, kommunjurist, § 234
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL)
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S)
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP)
Fredrik Sjögren, politisk sekreterare (L)
Sebastian Persson, politisk sekreterare (S)
Sebastian Petersen, politisk sekreterare (S)
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Martin Pella, praktikant

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 234–258

Plats och tid för justering

Bruksgatan 22, Lund, tisdagen den 24 september 2019 kl. 14.30
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Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 234–258

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-17

