INTERPELLATION AV JAN WATTSGÅRD (V) OM ÖVERGÅNG TILL
TALBÖCKER PÅ DAISY-SKIVOR
Sedan några år finns ett nytt system för talböcker kallat DAISY (Digital Audiobased
Information System). I DAISY- formatet ryms det mycket information, en bok som förut
krävde många CD-skivor eller kassetter ryms idag på en enda DAISY-skiva. Den blir också
mycket lättare att hantera, det krävs inte många byten eller vändningar. Tekniken gör att det
går lättare att söka inom skivan, sätta ”bokmärken” och leta sig fram i innehållsförteckning
och på annat sätt. Det är också lätt att lära. Till exempel på äldreboende är den som lyssnar på
talböcker glad att slippa kalla på personal varje gång som kassetten skall vändas. Det ger ett
större mått av självständighet som är mycket värd. Skivorna är mycket lätta att hantera och
skicka på posten jämfört med de stora boxarna som hittillsvarande talböcker ryms i.
Talböcker är till för personer med synskada, läs- och skrivsvårigheter, utvecklingsstörning,
afasi, hörselskada samt för konvalescenter och långtidssjuka. För närvarande produceras
talböcker både på kassetter och DAISY-skivor. Regeringen har från 2001 anslagit 2 miljoner
kronor om året till TPB (Tal- och punktskriftsbiblioteket) för att överföra det befintliga
talboksbeståndet på kassett till DAISY. Om några år kan man vänta sig att produktionen
endast kommer att bli på DAISY-skivor samtidigt som det äldre beståndet band slits ut och
ersätts med det nya formatet. Det kommer att bli nödvändigt att byta till DAISY-spelare för
de personer som läser talböcker.
DAISY är väsentligt dyrare än vanliga bandspelare men inom någon tid kan man vänta sig att
något billigare spelare kan tas fram. DAISY-spelare finns för närvarande inte med på listan
över godkända hjälpmedel i länet. Inom Stockholms läns landsting bedriver man för
närvarande ett försök med att låna ut ett mycket begränsat antal sådana spelare utifrån stränga
kriterier, enligt uppgift främst till yngre studerande.
Jag menar att det är nödvändigt för Stockholms läns landsting att förbereda sig för att DAISYspelare kommer att ta över de konventionella bandspelarna för de som är berättigade till att
låna talböcker inom bara några år.
Jag vill därför fråga ansvarigt landstingsråd:
1. Är du beredd att ta initiativ för att möta behovet av DAISY-spelare?
2. Är du beredd att medverka till att DAISY-spelare tas med på listan över godkända
hjälpmedel?
3. Är Du beredd att tillskjuta erforderliga resurser för detta?
Stockholm den 2 december 2001

Jan Wattsgård (v)

