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§ 30

Svar på motion om lättläst information
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delvis bifalla motionen genom att i budget
2017 anslå medel för uppläsningsfunktion till webbplatsen.
Kommunfullmäktige avslår delen i motionen som handlar om att all
information ska skrivas lättläst.
Ärendebeskrivning
Margareta Fick (MP) och Kerstin Klasson (MP) har lämnat in en motion i
vilken de föreslår att alla information i Habo kommun ska skrivas lättläst
och att det ska finnas möjlighet att få all informationen uppläst.
Administrativ chef Frida Wahlund skriver 2016-02-17 att det inom
organisationen Habo kommun produceras mängder av information, och att
det inte finns någon möjlighet att överblicka allt som tas fram på de olika
enheterna. Att all information som produceras i pappersform även skulle
lämnas in för uppläsning ter sig som oerhört resurskrävande. Däremot finns
det verktyg att installera på den externa webbplatsen som gör det möjligt
för besökare att få informationen på webbplatsen uppläst. Många
kommuner har idag sådan funktion på sin webbplats. Kommunkansliet har
kontaktats av ett företag som uppger att kostnaden för deras lösning är
14 000 kronor per år.
Enligt Myndigheten för tillgängliga medier har 13 % av den vuxna
befolkningen stora lässvårigheter. De som framför allt har problem med
läsningen kan vara personer med dyslexi, nysvenskar, personer med
intellektuell funktionsnedsättning, personer med afasi, personer med
demens och barndomsdöva. De som redan läser texter bra har större nytta
av texter som använder det språk som möter läsaren i vardagen. Därför kan
inte lättlästa texter ersätta andra texter.
Kommunen har själv inte kunskap eller personella resurser till att göra alla
texter som produceras lättlästa. Ska detta genomföras behöver därför
konsulttjänster upphandlas.
Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2016 att föreslå att motionen
delvis ska bifallas genom medel anslås i budget 2017 för
uppläsningsfunktion till webbplatsen. Vad gäller delen i motionen som
handlar om att all information ska skrivas lättläst föreslår kommunstyrelsen
att förslaget ska avslås.
Kommunfullmäktiges behandling
Margareta Fick (MP) tackar för behandlingen av motionen och tillstyrker
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kommunstyrelsens förslag.
Maria Alsén (L) tackar miljöpartiet för att de lyft frågan och yrkar också
bifall till kommunstyrelsens förslag.
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