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MOTION 

 

Lättlästa kommunala handlingar 
Vad som händer och sker i Huddinge kommun är en angelägenhet för alla 
medborgare. Trots detta kan det stundtals vara väldigt svårt, både för politiker, 
tjänstemän och medborgare att tillgodogöra sig innehåller i exempelvis handlingarna 
till kommunfullmäktige eller olika nämnders samanträden. 
 
Det är ett demokratiskt problem när bara ett fåtal personer till fullo kan förstå vad som 
står i ett dokument eller vad som avses med en viss mening. Ett fåtal exempel bara 
från kommunstyrelsens sammanträde den 23/11-2016:  
”Planen ska stödja ett processinriktat arbetssätt där förvaltningens olika delar 
samarbetar mot gemensamma mål i syfte att åstadkomma hög kvalitet i 
verksamheten och ett effektivt resursutnyttjande.” 
/Verksamhetsplan för kommunstyrelsen för 2017  
 
”Exploatören informerade på SBU den 14 september om anledningen till deras 
önskemål om ändrad upplåtelseform.” 
/Avtal om ändring och tillägg till Exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och 
ResiReal NSF 3 Stockholm AB rörande fastigheten Brygghuset 1 i Visättra ängar i 
kommundelen Flemingsberg 
 
”Förvaltning instämmer i tillsynsnämndens synpunkt om avfallskvarnar och menar att 
reglering av avfallskvarnar inte ska ske i renhållningstaxan.” 
/Förslag till ändringar i renhållningstaxan från och med 1 januari 2017 
 
Det är inte rimligt att man som kommunmedborgare ska behöva vara någon form av 
fackman för att klara av att sätta sig in i kommunens arbete på olika områden. Detta 
ser vi tydligt i såväl citaten ovan som i ärendenas namn. Notera då att detta enbart är 
utdrag ur tre ärenden och att samtliga förekommit vid samma kommunstyrelsemöte.  
I Sundsvalls kommun har den tagit fram en ny språkpolicy för att göra kommunala 
handlingar mer lättillgängliga rent språkligt för kommunmedborgarna. Vi menar att en 
liknande språkpolicy borde tas fram i Huddinge kommun och fokusera på att göra 
språket i kommunala handlingar mer lättbegripligt och lättillgängligt.  
 
Med bakgrund av ovan yrkar vi: 
att Huddinge kommun tar fram en språkpolicy för kommunen som syftar till att göra 
kommunala handlingar mer lättbegripliga 
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