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RESERVATION 

 
 

Ärende 47: Lättlästa kommunala handlingar – svar på motion 

väckt av Nujin Alacabek (V), Sonia Benavente (V), Britt 

Björneke (V) och Jonatan Spejare (V)  

 

  
Reservation 

På dagens sammanträde yrkade och röstade vi för att vår motion om att lättlästa 
kommunala handlingar skulle bifallas, då motionen ansågs besvarad av den borgerliga 
minoritetskoalitionen reserverar vi oss mot beslutet i enlighet med vad som anges i 
bakgrunden nedan.   

 

Bakgrund 

Vänsterpartiet har lagt fram en motion som syftar till att alla Huddingebor, akademiker, 
personer som saknar gymnasiekompetens, personer med annat modersmål än svenska 
och personer med funktionsnedsättning, ska kunna förstå vad som står i kommunala 
handlingar. Anledningen till att vi väljer att lyfta denna fråga är enkel; de beslut som fattas 
inom ramen för myndighetsutövning påverkar Huddingeborna. De måste förstå hur och 
varför. Samma sak gäller politiskt fattade beslut i kommunfullmäktige, nämnder och 
styrelser inom ramen för den politiska organisationen i Huddinge kommun. 
 
I kommunstyrelsens förslag till beslut gällande motionen skriver man bland annat att det 
finns tre handledningar som tjänstemännen får tillgång till och ska utgå ifrån när de tar 
fram handlingar, dels Konsten att skriva begripligt (2007), dels Att handlägga ärenden och 
utforma dokument (2015) och dels Riktlinjer för att göra utredningar och skriva rapporter 
(2010). Grundfundamentet av gäller att skriva lättlästa handlingar verkar alltså vara 
dokumentet från 2007, Konsten att skriva begripligt. Detta är alltså en 11 år gammal 
handledning. För 11 år sedan såg Huddinge annorlunda ut än det gör idag, framförallt sett 
till befolkningsstrukturen.  
 
Vi vänder oss också emot att man från kommunstyrelsens sida valt att inte över huvud 
taget remittera motionen till berörda parter.  
 
 
 
 
 



 

 

Som vi ser det hade det varit rimligt att remittera motionen till åtminstone 
Demokratiberedningen, men egentligen i praktiken till samtliga facknämnder i Huddinge 
kommun eftersom det rör samtliga nämnders arbete.  
 
Vänsterpartiet reserverar sig härmed mot beslutet att anse motionen besvarad.  
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