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Kommunstyrelsens
personalutskott

Svar på medborgarförslag - Bestäm att endast
svenska får talas i kommunens verksamheter.
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag från den 3 oktober 2016 föreslår medborgaren att
endast det svenska språket ska få användas inom Eskilstuna kommun på
rasten, möten och övriga tillfällen inom ramen för verksamheten.
Medborgaren menar att andra språk pratas i bland annat fikarum så att de
som endast kan svenska känner sig utfrysta. Vidare skriver medborgaren att
de som har annat modersmål lär sig mer svenska om det är det språket som
används i verksamheten.

Kommunledningskontorets synpunkter
Eskilstuna kommun är ett finskt förvaltningsområde vilket innebär att medborgare
ska kunna använda finska i sin kontakt med kommunen enligt Lag (2009:724 )
Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Kommunen har lagt ett särskilt ansvar
för kontakter med finska språket på kontaktcentret Eskilstuna direkt.
För att ha kontakter med brukare, elever, medborgare osv. och för att kunna
dokumentera ställer Eskilstuna kommun krav vid rekrytering att sökanden ska ha
tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att klara detta. Vidare ska sökande
ha tillräckliga svenskakunskaper för att kunna kommunicera arbetsrelaterade frågor
med kollegor.
Kommunen saknar rättslig grund att förbjuda medarbetare att sinns emellan
kommunicera på annat språk än svenska.
Postadress

Besöksadress

Telefon, växel

Fax

Mobiltelefon

016-710 10 00
E-post

Webbplats

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Datum

Eskilstuna kommun
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Kommunledningskontoret avslår medborgarförslaget då förslaget inte är förenligt
med svensk lagstiftning.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Eskilstuna kommun är för mångfald och behöver en bred kompetens för att
klara vår kommande kompetensförsörjning.
Eskilstuna kommun arbetar med att motverka utfrysning och alla former av
särbehandling oavsett vad medarbetaren har för bakgrund.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Annika Tjernström
HR-direktör

Postadress

Besöksadress

Telefon, växel

Fax

016-710 10 00
E-post

Webbplats

Mobiltelefon

