SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2018-04-11
Besvaras senast
2018-04-18 kl. 12.00
Till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

2017/18:1170 Medborgarguider
För en tid sedan träffade jag tio pensionärer i Karlstad, diskussionsgruppen
Dispyterna. De träffas varje måndag förmiddag för att prata politik. Tio
moderna människor med e-postadress och bankkort.
Men – de är samtidigt bekymrade över den växande informationsklyftan i
Sverige. Minst 800 000 svenskar behöver information på lättläst svenska, och
mångdubbelt fler känner sig osäkra när det gäller modern teknik. Hur fyller
man i en platsansökan på Arbetsförmedlingen? Hur swishar man? Hur skaffar
man mobilt bank-id? Hur förnyar man sitt recept? Hur ”läser man mer på
webben” om man inte har en smartphone eller bara vet hur man ringer med
den? Hur hjärtröstar man på Mello? Hur skaffar man en app? Hur kan man
”facetajma” eller ”skajpa” med sina barnbarn? Hur fyller man i en digital
blankett för färdtjänstansökan, förskoleplats eller modersmålsundervisning?
Många är utmaningarna när samhället blir alltmer digitalt. Politiken måste se
till att alla kan delta på lika villkor i en demokrati. Ett alternativ för att uppnå
detta skulle kunna vara särskilda medborgarguider i varje kommun och på varje
större myndighetskontor. Dessa kan bland annat finnas på våra folkbibliotek,
med uppgiften att hjälpa till rent praktiskt på it-området och att utbilda den som
behöver lära sig mer. När många ställs utanför information och delaktighet i
samhället är det ett viktigt demokratiproblem som behöver åtgärdas.
Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke:

Vilka initiativ är ministern beredd att ta för att hjälpa den miljon svenskar eller
fler som behöver utbildning och praktiskt stöd med den moderna tekniken för
att kunna delta på lika villkor i det demokratiska samhället?

………………………………………
Lars Mejern Larsson (S)
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Överlämnas enligt uppdrag
Anna Aspegren
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