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Motion
Till Sala kommunfullmäktige .

Könsneutral benämning - låt Feministisktinitiativ
tjänsteman b11tjanstepersoner
Språket speglar verkligheten. Med den ojämställda kontext vi har levt i genom historien är det
inte konstigt att även vårt språkär ojämställt. Förr i tiden var till exempel riksdagsman,
tjänstemän och brandmän alltid män, vilket avspeglas i beteckningarna. Dä 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 Språkrädet könsneutrala tjänstens-teckningar.

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 "tj änsteperson".

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

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

införlivas vid revidering av material.

Sala, den 12 december 2016

Med bästa hälsningar,

/
(t____,-'

i Beatrice Björkskog, Sarah Svensson och Sandra Bost om
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Sida I av l Feministiskt initiativ
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YTTRANDE
Motion 2016/1456 ~ Könsneutral benämning -låt tjänstemän bli
tjänstepersoner

BAKGRUND
Rubricerad motion har inkommit från Feministiskt Initiativ, Beatrice Björkskog, Sarah

Svensson och Sandra Boström.

Motionären yrkar;

o att benämningen "tjänsteman" ersätts av det könsneutrala "tjänsteperson" i alla
sammanhang där kommunen använder dessa beteckningar.

0 att benämningen "tjänsteperson" används i allt nytt material och för övrigt successivt

införlivas vid revidering av material.
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YTTRANDE

.‘.lr1:‘H1f_l,;I

1”Ordbildninga1' med —man uppfattas som könsneutrala av vissa medan andra associerar
dem med manspcrsoner. Ett antal 0rd med —man har ganska oproblematiskt ersatts med
andra ord och former. Rik.s'dagsm'anhar till exempel blivit riksdagsiedcnnof. Tjänsteman
tycks dock höra till de mer fasta och svårutmönstrade benämningarna. Det finns idag ingen
officiell rekonnnendation för vad man kan använda i stället. Ibland kan man precisera sig
eller fokusera på andra begrepp och använda handliiggare, (ønstäálldoch så vidare. Men för
exakt det begrepp som tjänsteman står för finns inget motsvarande ord.

[T-N‘:]-I-Sr? I“x)l‘\'-7l‘h-‘-Ali,"FL

Sedan flera år tillbaka har spräkvården dock gett (jc1r'rm*eper's0nsom ett möjligt alternativ, en
ordform som ansluter till mönstret med talesman > talesperson. Tjfäinstepertsonförekommer
dessutom redan en del i språkbruket och används bland annat av Sveriges Kommuner och
Landsting. l takt med ett ökat bruk kommer tjänsteperson rimligen att bli alltmer
accepterat.”
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Utifrån ovanstående kan det ses som lämpligt att ordvalet ändras från tjänsteman till
tjänsteperson och därmed successivt införlivas i konnnunens språkbruk.
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1 Från hemsida: "Språkrädet", institutet för språk och folkminnen
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SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Jane Allansson

Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 ?U 00 Utredare

Box 304 Fax: 0224-188 50 jam.-‘a1lansson@sala.se

7'33 25 Sala kommun.info@sa\a.se Direkt: 0224-?4 70 13!
www.sa!a.se
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KOMMUNSTYRELSEN

Carola Gunnarsson
SALAKONIMUN

Kommunstyrelsens förvaltning
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Svar på motion -könsneutral benämning -lät tjänstemän bli
tjänstepersoner

Beatrice Björkskog (Fl) inkom den 5 december 2016 med rubriceracl motion.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

0 a_tt benämningen "tjänsteman" ersätts av det könsneutrala "tjänsteperson" i

alla sammanhang där kommunen använder dessa beteckningar, samt

o a_ttbenämningen "tjänsteperson" används i allt nytt material och för övrigt

successivt införlivas vid revidering av material.

Motionären skriver att förr i tiden var t ex riksdagsman, 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.

Den 7 december 2005 antog riksdagen mål för svensk språkpolitik. Dä synliggjordes
att språkbruk som konserverar könsroller i exempelvis myndighetstexter är viktiga

att motverka. Likaså rekommenderar Spräkrådet könsneutrala tjänstebeteckningar.

Motionen har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning för yttrande.
Ordbildningar med -man uppfattas som könsneutrala av vissa medan andra

associerar dem med manspersoner Ett antal ord med -man har ganska
oproblematiskt ersatts med andra ord och former. Riksdagsman har t ex blivit

riksdagsledamot. Tjänsteman tycks höra till de mer fasta och svårutmönstrade
benämningarna. Det finns idag ingen officiell rekommendation för vad man kan
använda istället. ibland kan man precisera sig eller fokusera på andra begrepp och

använda handläggare, anställd och så vidare. Men för exakt det begrepp som
tjänsteman står för finns inget motsvarande ord.

Sedan flera är har språkvården gett tjänsteperson som ett möjligt alternativ, en
ordform som ansluter till talesmamtalesperson. Tjänsteperson förekommer
dessutom redan en del i språkbruket och används bland annat av Sveriges
kommuner och landsting. l takt med ett ökat bruk kommer rimligen tjänsteperson

att bli alltmer accepterat.

Utifrån det kan det anses som lämpligt att ordvalet ändras från tjänsteman till
tjänsteperson och därmed successivt införlivas i kommunens språkbruk.

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande
Box 304 Fax:O224—1E8 50 carola.gunnars5on@sala.5e

733 25 Sala kommun.infu@5ala.se Direkt: 0224774 71 00

www.sala.se
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Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

flbifalla motionen

a_ttbenämningen "tjänsteman" ersätts av det könsneutrala "tjänsteperson" i alla

sammanhang där kommunen använder dessa beteckningar, samt
a_ttbenämningen "tjänsteperson" används i allt nytt material och för övrigt

successivt införlivas vid revidering av material.

. Lee,
Carola Gunnarsson ( j
Kommunstyrelsens ordförande

   


