Socialdemokraterna i Vellinge

Motion från Socialdemokraterna i Vellinge om att säkerställa
kompetens (tjänst som Språkvårdare) för att beakta Språklagen
(2009:600) och utformning av offentliga dokument utgående från
Vellinge Kommun.

Bakgrund
De offentliga dokument som utgår från kommunen måste innehålla en språkligt sett
oklanderlig svenska. Ett dokument som brister i grammatik och språkkänsla ger som resultat
en sämre bild av de tankeprocesser som ligger bakom det dåligt utformade dokumentet
("tänker man lika oklart som dokumentets utformning?"), en sämre presentation av
kommunens verksamhet ("det oklart skrivna är det oklart tänkta"), samt en sämre möjlighet
för kommunens invånare att ta del av innehållet i de offentliga dokumenten ("vad menar
egentligen Vellinge kommun?").
Den svenska riksdagen beslutade den 7 december 2005 om en samlad svensk språkpolitik
med fyra överordnade mål:


Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige.



Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk.



Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig.



Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och
bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att
lära sig främmande språk.

Sverige har därför sedan 1 juli 2009 en språklag (2009:600) som befäster språkpolitiken. Det
finns en pedagogisk rapport från Språkrådet (nr 4) där riktlinjer för tillämpning av Språklagen
anges.
I 11 paragrafen av Språklagen står: ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och
begripligt.”
I 14 paragrafen av Språklagen står: "Att a tillgång till et svenska språket r en f r ts ttning
f r att k nna elta i et offentliga sa talet f ra en ialog e
n ig eter o an ra
makthavare o att v a sina r ttig eter. en alla ar inte sa
a
lig eter att till gna sig
et offentliga språket på gr n av att an till e e pel ar ett annat o ers ål eller ett
f nktions in er. Statliga o ko
nala
n ig eter b r rf r arbeta f r att n erl tta
tillgången till språk f r essa gr pper…”
Således finns det av flera skäl ett behov av att strama upp hanteringen av det svenska språket i
de kommunala dokument som Vellinge kommun upprättar. Vi föreslår därför att det inrättas
en tjänst (hel eller deltid, beroende på det behov som uppstår) för en i svenska språket väl

kunnig person (Språkvårdare) som ska vara ett stöd för tjänstemän vid upprättande av de
dokument som Vellinge kommun producerar för sin verksamhet.

Yrkande
Socialdemokrater yrkar således
- att det inrättas en deltidstjänst för en i svenska språket väl kunnig person som ska vara ett
stöd för tjänstemän vid upprättande av de dokument som Vellinge kommun producerar för sin
verksamhet, i enlighet med de riktlinjer som anges i Språklagen (2009:600). Tjänstens
omfattning ska utformas i samråd med berörda tjänstemän och politiker.
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