TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Anne Elgmark
50069

Datum

2016-04-10

Ärendebeteckning

KS 2015/1087

Kommunfullmäktige

Svar på motion från Carl-Henrik Sölvinger (L):
Flerspråkighet som resurs
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på
motionen. Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Bakgrund
Liberalerna föreslår i motionen att Kalmar kommun ska utreda hur flerspråkighet bättra kan tas tillvara samt att flerspråkighet ska ses som en merit i all
rekrytering.
Yttrande
Motionen har en god intention som pekar på att ta tillvara språkkunskaper och
flerspråkighet bättre. Kalmar kommun har en tydlig rekryteringsprocess där vi
använder kompetensbaserad rekrytering som metod, vilket är ett objektivt sätt
att rekrytera utifrån fastställda krav i en viss befattning.
Villkor som rör språkkunskaper och etnicitet ska enligt Diskrimineringslagen
formuleras med försiktighet. Omotiverade krav kan leda till indirekt diskriminering. Därför används redan idag följande formulering i vår annonsering om
lediga tjänster; ”Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i
arbetslivet och vi vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten”. Här vill vi visa
på att Kalmar kommun står för en bredd och en mångfald dock inte specifikt
peka ut flerspråkighet som ett prioriterat meritområde Vi ställer oss tveksamma
till att flerspråkighet ska ses som en merit i all personalrekrytering.
Kartläggning av medarbetares kompetens görs årligen i samband med medarbetarsamtalet och noteringar av kompetens samt språkkunskaper kan göras i
vårt verktyg Via Competence/mina sidor. Dock måste registrering medarbetares kompetens föregås av ett samtycke enligt PUL (Personuppgiftslagen).
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Medarbetarnas flerspråkighet används i stor utsträckning i det vardagliga arbetet när situationer uppkommer i mötet med medborgarna. Vi såg också att vi
hade en bra beredskap för att hitta språkkunskaper i organisationen i samband
med det akuta flyktingmottagandet i november 2015.
Synpunkter från samtliga förvaltningar har inhämtats.
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