Motion om utveckling av klarspråket
Att medborgare förstår vad som skrivs av tjänstemännen är en grundläggande förutsättning
för en fungerande demokrati. Klarspråk av t.ex. myndigheter och förvaltningar är mycket
viktigt för att öka medborgarnas förtroende. Vem har inte stört sig på s.k. kanslisvenska?
Som Landsting finns det flera saker som man kan göra för att öka klarspråket i
kommunikationen med medborgarna. Man kan t.ex. börja med att inventera(kontrollera)
landstingets olika texttyper för att få en uppfattning om hur begripliga landstingets skrivelser
är ur ett medborgarperspektiv. Hur lätt är det för mannen på gatan att begripa vad som står?
Därefter kan man utröna(undersöka, ta reda på) hur man skall reformera(förändra)
skrivelserna i landstinget så att de får ett mottagarperspektiv, d.v.s. att kan anpassar texten
efter mottagarna som är våra medborgare. T.ex. viss terminologi(fackspråk, kanslisvenska)
kan vara svår för allmänheten.
Denna språkförändring kan ske på flera sätt. Man kan t.ex. starta ett projekt, ordna skrivkurser
eller seminarier där man tar in en språkkonsult som undervisar tjänstemän och politiker i
konsten att uttrycka sig i klartext så att folk förstår. Språkkonsulten kan även ge råd om hur
det fortsatta arbetet med klarspråk skall leva vidare efter att utbildningen är avslutad. Ett
smart drag när det gäller språkkonsulter skulle vara om man tog in en språkkonsultpraktikant
som utövar sin praktik i vårt landsting. Praktikanten kan kartlägga vårt språkbruk för att hitta
eventuella språkliga problem för att senare redovisa detta i en rapport. Landstinget kan
kontakta t.ex. Stockholms universitet för att anmäla intresse för att ta emot en praktikant som
kan göra sin utbildning hos oss.
Det finns en del litteratur att använda om man vill ha hjälp och tips om hur man får ett bättre
klarspråk i ett landsting. Bl.a. finns handboken Klarspråk lönar sig som skrivits av Anneli
Hedlund som jobbat med klarspråk i Norrköping kommun. Norrköping kommun blev 2004
tilldelat priset Lilla klarspråkskristallen av Klarspråksgruppen. Landstinget skulle även kunna
göra ett studiebesök i Norrköping kommun eller annan kommun, landsting eller myndighet
som är framstående inom klarspråksarbete för att få hjälp och inspiration.
Ovan förslag är bara ett axplock(urval) av vad man som landsting kan göra för att förbättra
och förenkla språket i sina skrivelser så att medborgarna förstår. Sedan är ett upp till
landstinget att bedöma vad som behöver göras och hur mycket pengar man vill anslå(bevilja)
till detta. Tänk om Värmlands landsting vann lilla eller stora Klarspråkskristallen.
Därför yrkar Sverigedemokraterna i Värmlands landsting:
Att Värmlands landsting enligt ovan förslag verkar för att utveckla klarspråket i sina
skrivelser.
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