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Avveckla Nacka taltidning
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att avveckla Nacka taltidning.

Sammanfattning
Socialnämnden ger ut Nacka taltidning till personer med synskada i Nacka kommun.
Beslut om utgivning fattades 1970 utifrån det dåvarande begränsade utbudet av tekniska
hjälpmedel för synskadade att ta del av kultur och nyheter. I dag finns det nya tekniska
hjälpmedel för personer med synskada att ta del av kultur- och nyhetsutbud varvid
taltidning inte uppfyller sin ursprungliga funktion, utan att behovet tillgodoses på annat
sätt. Avvecklande av taltidning innebär besparing i inläsning och utgivningskostnader på
88 000kr per år samt arbetstidskostnader. Socialnämnden föreslås att fatta ett beslut om
att avveckla taltidningen.

Ärendet
Nacka taltidning är inlästa nyheter från Nacka kommun, lokaltidningarna i Nacka samt
Synskadades riksförbunds (SRF) föreningsmeddelanden. Beslut om utgivning av
taltidning fattades av stadsfullmäktige 1970. Bakgrund till beslut om utgivande av Nacka
taltidning beskrivs utifrån att personer med synskada hade mycket begränsade
möjligheter att ta del av de dåvarande tidningarnas kultur- och nyhetsutbud.
Idag möjliggör Nacka kommun för personer med synskada att via Nacka kommuns
hemsida ta del av information avseende kommunen via en text-till-tal-funktion. Flertalet
av de större dagstidningarna erbjuder möjlighet till prenumeration på deras taltidningar
och public service erbjuder syntolkade tv-program. Synskadades riksförbund distribuerar
information om sin verksamhet på ett flertal anpassade sätt, bland annat via deras egen
taltidning samt via text-till-tal-funktion på deras hemsida.
Nacka taltidning har idag 41 prenumeranter. Tidningen distribueras även via Nacka
kommuns hemsida och via bibliotek i Nacka kommun. Nacka taltidning utkommer
varannan vecka förutom vid sommaruppehåll. Innehållet administreras av en redaktör på
kommunikationsenheten i Nacka kommun. Taltidningens tekniska utgivning
tillhandahålls av ett externt företag.
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Intresseorganisationernas synpunkter
Seniorrådet och tillgänglighetsrådet har informerats om förslaget till beslut. De flesta
prenumeranter är seniorer. Seniorrådet hade inga synpunkter om avveckling av
taltidningen. På tillgänglighetsrådet meddelade Synskadades riksförbund att taltidningen
har en viktig funktion för vissa synskadade. Föreningen anser att webbsidor är generellt
inte anpassade för blinda, vilket Nackas taltidning däremot är.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en besparing på 88 000 kr årligen samt arbetstidskostnader. Arbetstid
för anställd redaktör vid kommunikationsenheten i Nacka kommun är cirka 7 timmar i
månaden. Inläsning och utgivning sker via ett externt företag och kostnad är cirka 4000
kronor per nummer. Under 2021 kommer sammanlagt 22 nummer att publiceras.

Konsekvenser för barn
Förslaget medför inga konsekvenser för barn. Kundundersökning visade att majoriteten
av prenumeranter är över 65 år. Innehållet är anpassad efter en äldre målgrupp.
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