
Endast män fick plats i styrelse för Norrtåg 
SKELLEFTEÅ – En kvinna och en man bör föreslås till varje styrelseplats i kommunala 
bolag. 
Det menar Maria Grip, vänsterns gruppledare i landstinget. 

När de fyra nordligaste landstingen utsåg en gemensam styrelse för Norrtåg AB lyckades man inte 
få in en enda kvinna som ordinarie ledamot. Varje landsting fick föreslå två personer vardera, och 
då gick platserna enbart till män. 
– Det är framförallt kvinnor som använder kollektivtrafik. Det är väldigt illa när en styrelse som ska 
ansvara för den framtida persontrafiken på järnvägarna i norr består av åtta män och ingen 
kvinna, säger Maria Grip, vänsterns gruppledare i landstinget. 
Föreslå en man och en kvinna 
– En lösning är att vi till varje plats som ska tillsättas föreslår en man och en kvinna. Det har 
staten gjort i många år med bra resultat, framhåller Grip. 
Om detta informerade Maria Grip på vänsterpartiet Västerbottens årskonferens i Skellefteå i 
helgen. 
Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har nämligen nyligen tagit fram en rapport om 
jämställdheten i regionen – JämLYS – där de visat på att de kommunala bolagen har en sned 
könsfördelning. 
– Men det är sällan det blir så dåligt som med Norrtåg AB och det beror förstås på att ledamöterna 
nominerades från fyra organisationer, påpekar Maria Grip. Jag ska nu gå vidare med att reda ut 
vilka regler och styrdokument som behöver ändras för att vi i framtiden inte ska behöva se helt 
manliga styrelser i landstingsägda bolag. 

 
Toni kommentar: 
Så har man skapat ännu ett tågbolag förutom alla andra som skattefinansieras utöver SJ tåg 
AB. Om det sitter kvinnor eller inte är en struntfråga – frågan är varför det överhuvudtaget 
skall finnas ett 10 tal skattefinansierade tåg bolag förutom SJ tåg i ett litet land som Sverige. 
Tacksamt hittar man en politisk styrelse som gärna utökar sina styrelsearvoden med rätt att 
förbruka ännu mer pengar för att skapa regler med sina kompisar för att tvinga fram resenärer 
på Botniabanan.  Ha då i minnet enbart räntekostanden för detta politiska idiotprojekt hade 
gett alla norrlänningar ett gratis flyg varje halvtimme året om till nolltaxa till och från 
Stockholm. Prostituerade politiker utan att ha kontakt med den ideologi som man påstår stå 
för finns det gott om.  
 


