
Till Sala kommunfullmäktige Fl Motion Di!![lenr, 
1 

, _ jAktbilaga , 
.J./btvj ll-Jt:J b 1 ( 

Könsneutral benämning - låt Feministiskt initiativ 

tjänstemän bli tjänstepersoner 
Språket speglar verkligheten. Med den ojämställda kontext vi har levt i genom historien är det 
inte konstigt att även vårt språk är ojämställt. Förr i tiden var till exempel riksdagsmän, 
tjänstemän och brandmän alltid män, vilket avspeglas i beteckningarna. Då dessa yrken inte 
längre utövas enbart av män borde beteckningarna ses över. Könsmärkta yrkesbeteckningar 
är både felaktiga och exkluderande, då de osynliggör dem som inte är av det biologiska könet 
man och/eller inte definierar sig som män. Ett språk som är jämställt beskriver människor på 
lika villkor, utan stereotyper. 

Den 7 december 2005 antog riksdagen mål för svensk språkpolitik. Då synliggjordes att 
språkbruk som konserverar könsroller i exempelvis myndighetstexter är viktiga att motverka. 
Likaså rekommenderar Språkrådet könsneutrala tjänstebeteckningar. 

Malmö kommun är ett exempel på en kommun som beslutat om byte till könsneutral 
benämning, efter att det konstaterats att varken åklagarkammaren i Malmö eller 
polismyndigheten i Skåne haft något att erinra mot detta. 

Jämställdhet innebär att alla ska ha samma makt, rättigheter och villkor i samhället och på 
arbetsplatsen. Därför anser vi att beteckningen "tjänsteman", för personer med anställning i 
kommunens offentliga förvaltning, bör bytas ut mot det könsneutrala "tjänsteperson". 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 
• att benämningen "tjänsteman" ersätts av det könsneutrala "tjänsteperson" i alla 

sammanhang där kommunen använder dessa beteckningar. 
• att benämningen "tjänsteperson" används i allt nytt material och för övrigt successivt 

införlivas vid revidering av material. 

Sala, den 12 december 20 16 

Med bästa hälsningar, 

Beatrice Björkskog, Sarah Svensson och Sandra Boström 
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Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun. 

Inför närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning 

När en motion ska beredas i kommunens nämnder eller i kommunstyrelsen är 
det inte alltid självklart att motionären får stå till svars för sin motion eller 
har någon som kan tala för motionen. Motionären får idag hoppas på att 
ledamöterna i berörd nämnd eller i kommunstyrelsen har full förståelse för 
vad som föreslås. Motionärens synsätt borde vara en viktig del av processen i 
framtagandet och genomgången av nya ideer. 

Rent demokratiskt är det också viktigt att så många åsikter som möjligt ska 
få komma till tals, särskilt motionsförfattarens åsikter under beredningen. 
Som motionär kan man idag endast se protokollen efter möten, men tyvärr 
inte de argument som lyfts fram under beredningen. Dagens system innebär 
att ledamöter som inte har någon bakgrundsbild till motionen får en 
ofullständig bild av de ärenden som tas upp. Det spelar i det här fallet ingen 
roll om motionären i fråga har en partivän närvarande under beredningen 
eller inte. 

Om en motionär likt många andra kommuner får närvaro- och yttranderätt 
vid aktuella sammanträden skulle det innebära ett stort lyft för den 
kommunala demokratin i Sala. Detta kan även korta ned den debatt som 
senare väntas i kommunfullmäktige. 

Med hänvisning till ovanstäende föreslås kommunfullmäktige 
besluta: 

Att närvaro- och yttranderätt skall garanteras minst en aktuell motionär vid 
beredning av en motion i kommunens nämnder. 

Att närvaro- och yttranderätt skall garanteras minst en aktuell motionär vid 
beredning av en motion i kommunstyrelsen. 
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~VC4f!PJ ectt~~ 
. Salft6-11-15 


