Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2018-04-12

§ 15
Motion - Modernisera kommunens språk, KS 2017/131
Beslut
Arbetsgivarutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
1. Konstatera att Falkenbergs kommun redan idag arbetar med
övergripande jämställdhetsarbete som på ett naturligt sätt bland annat
kommer att leda till ett förändrat språkbruk, vilket innebär att beslut om
ordval inte kan anses vara nödvändigt.
2. Därmed anses motionen behandlad.
Beskrivning av ärendet
I Per Svenssons (S) och Rebecka Kristenssons (S) motion om att
modernisera Falkenbergs kommuns språk yrkas att benämningen tjänsteman
ersätts av tjänsteperson. Förslaget skulle enligt motionärerna bland annat
innebära en utveckling mot ett mer jämställt och könsneutralt språkbruk
som även syns runt om i Sverige hos ett flertal kommuner samt hos
arbetsgivarorganisationen SKL (Sveriges kommuner och landsting).
I personalavdelningens tjänsteskrivelse vägs för- och nackdelar in i det
föreslagna beslutet. Ett jämställt och enhetligt språkbruk samt ett stark
symbolvärde ses i tjänsteskrivelsen som tydliga fördelar. Som nackdelar
belyses den upplevelse av hög detaljstyrning som kan komma att upplevas
hos medarbetarna.
Motivering av beslut
Med hänsyn till det jämställdhetsarbete som bedrivs i Falkenbergs kommun
idag menar personalavdelningen genom sin tjänsteskrivelse att
förutsättningar för ett mer jämställt språkbruk skapas i verksamheterna.
De tydliga fördelar som inryms i förslaget är ett mer jämställt språkbruk, det
viktiga symbolvärdet i att allas lika värde samt en enhetlighet i språkbruket
sett till den paraplyorganisation som ryms under SKL. En nackdel som kan
följa av förslaget är en upplevelse hos medarbetarna av hög detaljstyrning
samt att det redan idag drivs ett jämställdhetsarbete inom
kommunkoncernen som skapar förutsättningar för att per automatik övergå
till ett jämställt och könsneutralt språk i både tal och skrift.
I det ärendehanteringssystem (Evolution) medarbetarna i störst utsträckning
använder för framställan av diverese handlingar används begreppet
handläggare för den person som ansvarar för ärendet. Handläggare bör ses
som ett könsneutralt alternativ till tjänsteman.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-04-05
Motion från Per Svensson (S) och Rebecka Kristensson (S), 2017-03-08
Tjänsteskrivelse Personalavdelningen 2018-04-05
Yrkande
Claës-L Ljung (M) yrkar, med instämmande av Susan Pettersson (KD),
bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Per Svensson (S) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelseförvaltningens förslag
mot Per Svenssons (S) yrkande och finner att arbetsgivarutskottet beslutar i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande

2 (2)

