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MOTION

Demokratiskt underbyggda beslut kräver lättlästa kommunala
handlingar och längre inläsningstid.
Vad som händer och sker i Norrtälje kommun är en angelägenhet för alla medborgare. Trots
detta kan det stundtals vara väldigt svårt, både för politiker, tjänstemän och medborgare att
tillgodogöra sig innehållet i exempelvis handlingarna till kommunfullmäktige eller olika
nämnders sammanträden. Särskilt när detta ofta ska ske under tidspress.
Att vara kommunpolitiskt engagerad är ett privilegium och något att vara stolt över men
också något, för den som arbetar och/eller har familj, som är svårt att hinna med. Det är ofta
väldigt stora massor text i många olika ärenden som ska läsas igenom.
Det är av yttersta demokratiska vikt att våra förtroendevalda på riktigt kan och har tid att
tillgodogöra sig de underlag som de sedan ska ta beslut om. Vi vill att alla vuxna personer
som är intresserade av kommunpolitik ska känna att de har möjlighet att engagera sig,
oavsett ålder, jobb, kön eller ekonomisk situation.
Två problem sticker ut:
1. Språket i underlag och tjänsteutlåtanden:
Det är ett demokratiskt underskott när bara ett fåtal personer till fullo kan förstå vad
som står i ett dokument eller vad som avses med en viss mening. Det är inte rimligt
att man som fritidspolitiker eller kommunmedborgare ska behöva vara någon form
av fackman för att klara av att sätta sig in i kommunens arbete på olika områden.
2. Inläsningstid:
Att inför ett nämndmöte få ärenden och underlag en vecka innan, ibland mindre,
ibland bara någon dag, är inte okej. Det kan ibland handla om hundratals sidor och
när det dessutom är på ett krångligt/byråkratiskt, fackmannamässigt språk, så har till
exempel en heltidsarbetande förälder inte en chans att på riktigt tillgodogöra sig allt.
För att hinna läsa och fundera och diskutera de olika ärenden skulle det behövas
åtminstone 9 dagar.
I Sundsvalls kommun till exempel har det tagits fram en ny språkpolicy, en rutin för
klarspråksgranskning för att göra kommunala handlingar mer lättillgängliga rent språkligt för
kommunmedborgarna. Vi menar att en liknande språkpolicy borde tas fram i Norrtälje
kommun och fokusera på att göra språket i kommunala handlingar mer lättbegripligt och
lättillgängligt.
Med bakgrund av ovan yrkar vi:
att Norrtälje kommun tar fram en språkpolicy för kommunen som syftar till att göra
kommunala handlingar mer lättbegripliga för både förtroendevalda som för
kommunmedborgare.
att det sätts en tidsgräns för hur sent underlag för ett ärende inför möten får delges för att
tas upp på möte. Vi föreslår nio dagar.
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