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§ 76
Svar på medborgarförslag - Förse personalen på
servicekontoret i Värjan med små skyltar eller pins
som visar vilka språk de kan prata (KSKF/2015:581)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget bifalles.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag har
inkommit avseende personalen på servicekontoret i Värjan som föreslås förses med
små skyltar eller pins på sina kläder som indikerar vilket språk de kan prata. Syftet
är att underlätta för nyanlända att kommunicera med personalen.
Kommunledningskontorets synpunkter
Den 20 april startar Eskilstuna direkt i Värjan och tar då över servicecenters
receptionsdisk.
Hjälpbehovet är stort för de personer som nyligen har flyttat till Sverige. Det är
många olika frågor att sätta sig in i och det kan många gånger vara svårt att förstå
samhällets olika funktioner. I rekryteringen till Eskilstuna direkt har därför
språkkunskaper varit meriterande och personalen har från start kunskaper i många
olika språk.
När det gäller myndighetsutövning är det viktigt att en auktoriserad tolk anlitas för
att bedriva en rättssäker myndighetsutövning. När det gäller information och
rådgivning kan det däremot vara till stor nytta för de som söker hjälp att se vilken
personal som kan vilka språk.
Det är därför en mycket god idé att personalen som arbetar i Eskilstuna direkt ska
bära pins som indikerar språkkunskaper, precis som Medborgarkontorets personal
som sitter i Stadshuset redan gör i dag.
Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförlaget ska bifallas.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Konsult och uppdrag
Eskilstuna direkt
Gudrun Paulsdottir, 016-710 5541
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - Förse personalen på
servicekontoret i Värjan med små skyltar eller pins
som visar vilket språk de kan prata
Förslag till beslut
Medborgarförslaget bifalles.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit avseende personalen på servicekontoret i
Värjan som föreslås förses med små skyltar eller pins på sina kläder som indikerar
vilket språk de kan prata. Syftet är att underlätta för nyanlända att kommunicera
med personalen.

Kommunledningskontorets synpunkter
Den 20 april startar Eskilstuna direkt i Värjan och tar då över servicecenters
receptionsdisk.
Hjälpbehovet är stort för de personer som nyligen har flyttat till Sverige. Det är
många olika frågor att sätta sig in i och det kan många gånger vara svårt att förstå
samhällets olika funktioner. I rekryteringen till Eskilstuna direkt har därför
språkkunskaper varit meriterande och personalen har från start kunskaper i många
olika språk.
När det gäller myndighetsutövning är det viktigt att en auktoriserad tolk anlitas för
att bedriva en rättssäker myndighetsutövning. När det gäller information och
rådgivning kan det däremot vara till stor nytta för de som söker hjälp att se vilken
personal som kan vilka språk.
Det är därför en mycket god idé att personalen som arbetar i Eskilstuna direkt ska
bära pins som indikerar språkkunskaper, precis som Medborgarkontorets personal
som sitter i Stadshuset redan gör i dag.
Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförlaget ska bifallas.
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§ 306
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Förse personalen på servicekontoret i
Värjan med små skyltar eller pins som visar vilka
språk de kan prata (KSKF/2015:581)
Beslut
Medborgarförslaget bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 11
februari 2016 på grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att förse personalen på servicekontoret i Värjan med små
skyltar eller pins som visar vilka språk de kan prata, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 27 november 2015.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella
krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av
kommunen.
För närvarande ansvarar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för
servicecentret i Värjan, men ansvaret kommer från och med år 2016 överföras till
Eskilstuna Direkt, och därmed blir kommunstyrelsen ansvarig nämnd.
Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförslaget ska överlämnas
till kommunstyrelsen för beslut.
_____
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