KOMPLETTERINGSHANDLINGAR
Kommunfullmäktige
2011-12-15

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde
den 15 december 2011
Obs! I ärenden med fet stil har handlingar tillkommit.
Sammanträdet inleds med att namnet kungörs på årets mottagare av
K P Arnoldssonpriset mot främlingsfientlighet och rasism.
Ärenden

Kungörelse, upprop och justering

196 Svar på interpellation - angående minskat antal heltidsanställda (FP)
197 Svar på interpellation - angående hälsokommunikatörer (FP)
198 Tunnelbanedepå Norsborg - exploateringsavtal och antagande av detaljplan
- Yttrande (BP)
199 Loviseberg II - exploateringsavtal och antagande av detaljplan
- Yrkande (SD)
200 Södertörns renhållningsverk (SRV) - ändringar i renhållningstaxan för år 2012
201 Ändringar i taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet
202 Uppdragstaxa för kart- och mätverksamheten 2012
203 Avgift och föreskrifter för schakt- och ledningsarbeten i Botkyrka kommun
204 Svar på motion - angående att uppmärksamma medborgarinitiativ (S)
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205 Svar på motion - kvalitetsupphandling av del av hemtjänstorganisationen i Botkyrka (M)
206 Svar på motion - gör Mötesplats Tumba tillgänglig för bland annat personer med
funktionshinder (FP)
207 Svar på två motioner - värna flyghistoriken i Rikstens Friluftstad (FP) samt Utan
historia - ingen framtid (TUP)
208 Anmälningsärenden
- Nytt ordförandeförslag och anmälningsärende
209 Valärenden
- Nytt ordförandeförslag
210 Nya medborgarförslag
- Nytt ordförandeförslag och medborgarförslag

211

Ny motion
- Ordförandeförslag och motion

212

Ny interpellation
- Ordförandeförslag och interpellation
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bp
BOTKYRKAPARTIET

Särskilt yttrande
2011-12-15

Tunnelbanedepå Norsborg – exploateringsavtal och antagande av detaljplan
(KS/2011:435, KS/2011:384)
Vi i BP ställer oss bakom förslagen i rubricerat ärende då man kan se detta som en modernisering
av SL.
Vid genomgång av handlingarna ser vi dock att kritik framförts gällande handläggningen av
ärendet, synpunkter har framförts från såväl Svenska Kyrkan som Aspbergets Samfällighetsförening.
Då ärendet är av så komplicerad natur anser vi att det hade varit befogat med en längre
samrådstid, 2 till 3 månader, för att tillmötesgå befolkningens behov av bredare information
under demokratiska former.
Därtill vill vi framföra att vi ställer oss skeptiska till de ekonomiska redovisningar som ligger
med i handlingarna.

Ulla-B. Ludvigsson

Postadress:
Box 239, 147 01 TUMBA
Besöksadress: Munkhättevägen 45, TUMBA
Tel: 08-530 616 86

Lena Karlsson

Hemsida: www.botkyrkapartiet.se
E-postadress: bp@botkyrkapartiet.se

Pg: 481 77 97-6
Org: 802402-4906

Yrkande angående exploateringsavtal och detaljplan Loviseberg
Vi Sverigedemokrater är emot liggande förslag till exploateringsavtal och
detaljplan för området Loviseberg.

Vi yrkar avslag på liggande förslag.

Motivering:
Det finns idag inga intressenter att utnyttja det aktuella området med de
planerande lokalerna. Att bygga stora lokaler på mark med höga naturvärden
utan att ens ha intressenter är inte att ta tillräcklig hänsyn till de naturvärden
som finns i området.
Området har klassats som nyckelbiotop med höga naturvärden.
Området ingår i en s.k. ”grön kil”. Alltså ett spridningsområde för djur och
fauna.

_______________________________
Robert Stenkvist, Sverigedemokraterna

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Kommunfullmäktige
2011-12-15

Anmälningsärenden (KS/2011:41)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Svar på medborgarförslag

- belysning på gång- och cykelväg mellan Gårdsvägen och Önnemovägen,
dnr KS/2010:357
Beslut: bifall
- köp in sopsorteringskärl/system till kommunens förskolor,
dnr KS/2010:381
Beslut: besvarat
- återställ promenadvägen Falks trappa, dnr KS/2010:398
Beslut: avslag
- trafikåtgärder i Segersjö, dnr KS/2010:437
Beslut: besvarat
- tillåt inte genomgående busstrafik på Prästgårdsvägen, dnr KS/2011:25
Beslut: avslag
- angående f d skola i Uttran, dnr KS/2011:38
Beslut: avslag
- renovera och rusta upp förskolan Ängsgården, dnr KS/2011:64
Beslut: besvarat
- återgå till tidigare fördelningssystem för modersmålslärare,
dnr KS/2011:230
Beslut: avslag
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Utbildningsnämnden
2011-11-15

§ 110
Yttrande över medborgarförslag – Återgå till tidigare
system för fördelning av modersmålslärarnas tider
(KS/2011:230 och UF/2011:222)
Förslag till beslut

Utbildningsnämnden avslår förslaget att återgå till tidigare systemet för
fördelning av modersmålslärarnas tider.
Sammanfattning

Stig Privén har i medborgarförslag föreslagit att Botkyrka ska gå tillbaka
till det tidigare systemet för fördelning av modersmålslärarnas tider,
det vill säga att lärarna själva fördelar och gör sina scheman.
Förvaltningen konstaterar att fördelningen av dagar för modersmålsundervisningen i olika delar av kommunen görs i en gemensam grupp med
representanter för skolorna och specialistenheten. Gruppen planlägger detta i god tid före skolornas schemaläggning.
Förslagsställaren undrar varför det köps fler timmar modersmålsundervisning i södra Botkyrka än i norra från Specialistenheten. Förvaltningen konstaterar att detta förklaras av att det är fler grupper med färre
elever i varje grupp i södra Botkyrka. Vidare är det vanligare i norra Botkyrka att man har egen personal som arbetar med modersmålsundervisning än vad man har i södra Botkyrka.

DnrUF/2011:222

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
2011-11-15
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Utbildningsförvaltningen
2011-11-02

Referens

Mottagare

Peter Dacke
Babak Basari
Lena Nagle

Utbildningsnämnden

Dnr UF/2011:222

Yttrande över medborgarförslag – Återgå till tidigare system för
fördelning av modersmålslärarnas tider

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden avslår förslaget att återgå till tidigare systemet för fördelning av modersmålslärarnas tider.
Sammanfattning

Stig Privén har i medborgarförslag föreslagit att Botkyrka ska gå tillbaka till
det tidigare systemet för fördelning av modersmålslärarnas tider, det vill säga
att lärarna själva fördelar och gör sina scheman.
Förvaltningen konstaterar att fördelningen av dagar för modersmålsundervisningen i olika delar av kommunen görs i en gemensam grupp med representanter för skolorna och specialistenheten. Gruppen planlägger detta i god tid
före skolornas schemaläggning.
Förslagsställaren undrar varför det köps fler timmar modersmålsundervisning
i södra Botkyrka än i norra från Specialistenheten. Förvaltningen konstaterar
att detta förklaras av att det är fler grupper med färre elever i varje grupp i
södra Botkyrka. Vidare är det vanligare i norra Botkyrka att man har egen
personal som arbetar med modersmålsundervisning än vad man har i södra
Botkyrka.

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Telefon vxl 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 612 68 · Mobil ---- · E-post erika.nysater@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66· Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2011-11-02

2[3]
Dnr UF/2011:222

Medborgarförslaget

Stig Privén har i medborgarförslag föreslagit att Botkyrka ska gå tillbaka till
det tidigare systemet för fördelning av modersmålslärarnas tider, det vill säga
att lärarna själva fördelar och gör sina scheman.
Förslagsställaren menas att det system som infördes för ett år sedan fungerar
mindre bra. Han menar att det nya systemet innebär att man centralt bestämmer när skolorna ska ha modersmål. Han anser vidare att det kan vara jättebra
för en skola med få invandrarelever att man får modersmål samtidigt, men att
till exempel på Borgskolan så kommer alla modersmålslärarna samtidigt på
onsdag eftermiddag. Då blir det enligt förslagsställaren trångt då det inte finns
lokaler till alla. Till sist menar han att en rejäl tabbe gjorts inför nästa år och
undrar om det bor fler elever med behov av modersmålsundervisning i södra
Botkyrka eftersom det lagts mest tid där.
Kommunfullmäktige har beslutat att Utbildningsnämnden ska besvara medborgarförslaget slutligt.
Förvaltningens synpunkter

Förslagsställaren menar att man centralt bestämmer när skolorna ska ha modersmål. Detta stämmer inte, det finns ingen central planering för schemaläggning på förvaltningsnivå. Däremot finns det en arbetsgrupp med representanter för från varje geografiskt område i vilken man tillsammans kommer
överens om att ha vissa tidsramar för att få en tillfredsställande struktur på
modersmålsundervisningen.
I denna arbetsgrupp sitter rektorer och intendenter för att planera under vilka
dagar modersmålsundervisning ska bedrivas i respektive område. Gruppen
bedömer omfattning av tid som området behöver för modersmålsundervisning. Gruppen planlägger detta i god tid före att schemaläggningen startar på
respektive enhet.
Gruppen bestämmer endast tidsramar. Till exempel har man i gruppen kommit överens om att man i norra Botkyrka ska ha modersmål under måndag
förmiddag och onsdag eftermiddag. Den exakta tiden för modersmålet bestämmer däremot skolornas schemaläggare. Det betyder att skolorna inte behöver ha samtliga modersmålstimmar klockan 8.00 på måndag utan kan sprida det på flera dagar och olika tider på dagen beroende på hur pass bra man
planerat med de andra skolorna i området.
Ur ett elevperspektiv är denna planering viktig för att kunna planera ett vettigt
schema för eleverna. Skolan behöver planera så att eleverna inte missar annan
viktig undervisning.
Syftet med att förlägga modersmålsundervisningen till olika dagar i olika
geografiska områden är bland annat för att modersmålslärarna ska kunna arbeta effektivt när de har undervisning vid flera skolor. Transporterna minime-
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ras därmed. Vidare innebär det förstås en bättre arbetsmiljö för modersmålslärarna när de inte behöver förflytta sig kors och tvärs över hela kommunen
under en och samma arbetsdag.
Förslagsställaren pekar på att det kan bli trångt på Borgskolan då modersmålsundervisningen bedrivs på onsdag förmiddag. För att detta ska vara möjligt, och bli bra för alla elever menar förvaltningen att det krävs en god framförhållning och planering där hela skolan är inblandad. Motsvarande signaler
har inte kommit från några andra skolor. Vår bedömning är därför att det är
möjligt att ha en bra modersmålsundervisning på våra skolor med detta system. Systemet är ett stöd för planeringen såväl för skolorna som för modersmålslärarna.
Förslagsställaren undrar varför det köps fler timmar modersmålsundervisning
i södra Botkyrka än i norra från Specialistenheten.
Om man tittar på underlaget av beställningar som gjorts i norra och södra
Botkyrka (2011-09-30) får man fram följande siffror:
Norra: 39 870 min (664 timmar)
Södra: 41 850 min (697 timmar)
Förvaltningen konstaterar att detta förklaras av att det är fler grupper med
färre elever i varje grupp i södra Botkyrka. Vidare är det vanligare i norra
Botkyrka att man har egen personal som arbetar med modersmålsundervisning än i södra Botkyrka som istället köper modersmålsundervisningen.

Erik Nilsson
Förvaltningschef

Peter Dacke
Administrativ chef

Rubrik
Förnamn
Efternamn
Namn
Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag

Motivering

Stig
Privén
Stig Privén

Jag föreslår att Botkyrka går tillbaka till det tidigare systemet för
fördelning av modersmålslärarnas tider d.v.s att lärarna själv
fördelar och gör sina scheman. Det system som infördes för ett år
sedan med central planering fungerar mindre bra.
För ett år sedan infördes ett nytt system för fördelning av
modersmålundervisning i grundskolan. Dett innebär att man centralt
bestämmer när skolorna har modersmål. Jättebra för en skola med få
invandrarelever att man får modersmål samtidigt, men t.ex på
Borgskolan där jag arbetar innebär det att alla kommer på onsdag
förmiddag. Det finns då inte lediga lokaler till alla utan blir trångt.
Andra tider då det finns plats kommer inte lärana till oss.
Inför nästa år har man gjort en rejäl tabbe eller är det verkligen så att
det bor fler elever med behov av modersmålsundervisning i södra
Botkyrka eftersom mest tid lagts där.
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Valärenden (KS/2011:43)
Följande avsägelser har inkommit:
Ahmed Nuru Hussen (MP) har entledigats som nämndeman vid Södertörns
tingsrätt
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar entledigandet till protokollet.
Med rättelse av kommunfullmäktiges beslut 2011-11-24 § 188 beslutar
kommunfullmäktige
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ledamot efter Christina Lundgren (M)
Lars Robin (M)
Travbanan 50
147 34 Tumba
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ersättare efter Lars Robin (M)
Anders Byrsenius (M)
Gröndalsvägen 2
147 30 Tumba

Dnr KS/2011:43

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
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Kommunfullmäktige har vidare att förrätta följande fyllnadsval:
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Joakim Storeide (FP)
Maxwell Mandela (FP)
Gröndalsvägen 18
147 30 Tumba
Övriga val bordläggs
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (M)
DIALOGFORUM HALLUNDA – NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (TUP)
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA t o m 2014-12-31
Revisorssuppleant vakant
AB BOTKYRKABYGGEN t o m 2015-06-30
Ledamot efter Annika Nyberg Titialii (M)
AB ALFÅGELN t o m 2015-06-30
Ledamot efter Annika Nyberg Titialii (M)
BOTKYRKA STADSNÄT AB t o m 2015-06-30
Ledamot och vice ordförande efter Annika Nyberg Titialii (M)
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Cecilia Öberg (S)
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2014-12-31
Ersättare efter Cecilia Öberg (S)
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ledamot efter Taoufik Djeredi (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Ahmed Nuru Hussen (MP)
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Nya medborgarförslag
Enligt kommunallagen får fullmäktige överlåta till styrelsen eller en annan
nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag.
Förslag till beslut

Följande medborgarförslag tas emot för besvarande:
- utred möjligheterna för villaägare att ansluta sig till fjärrvärme,
dnr KS/2011:449
Besvaras av kommunfullmäktige
- bygg läktare på norra långsidan av Tuna fotbollsplan, dnr KS/2011:450
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- rusta upp lekplatsen vid Albysjön, dnr KS/2011:451
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- konstgräs på befintlig grusplan vid Parkhemsskolan, dnr KS/2011:452
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- begär utdrag ur belastningsregistret vid anställning av personal till äldrevården, KS/2011:461
Besvaras av vård- och omsorgsnämnden
- skapa en bussförbindelse mellan södra och norra Tullinge/Riksten,
dnr KS/2011:463
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- fixa isbanor där fotbollsgrusplaner finns i Tullinge, dnr KS/2011:464
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- skapa fler p-platser på infartsparkeringen vid Tullinge station,
dnr KS/2011:465
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
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- utegym mellan kolonilotterna och radhusen i Alby, dnr KS/2011:466
Besvaras av kommunfullmäktige
- placera toaletter/baja-major i Körsbärsparken i Tullinge, dnr KS/2011:467
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- belysning vid utfarten under järnvägen i korsningen Flottiljvägen och väg
226, dnr KS/2011:476
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- förse belysningsstolpar med ett unikt nummer för att underlätta felanmälan, dnr KS/2011:477
Besvaras av kommunfullmäktige
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Rubrik
Förnamn
Efternamn
Namn
Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag

Markku
Grönman
Markku Grönman

Jag vill föreslå att Botkyrka kommun ska begära ett utdrag ur
belastningsregistret vid anställning av personal till äldrevården, på
samma sätt som man gör för anställningar vid förskola och
grundskola.

Rubrik
Förnamn
Efternamn
Namn
Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag

Ingegerd
Bergsmark
Ingegerd Bergsmark

Jag har ett förslag om ängen där 4H djuren betade i
Alby. Mellan kollonilotterna och radhusen.
Bygg ett utegym med belysning några parkbänkar, och
(kanske en lekpark för barnen.)

Motivering

Vi är många pensionärer som är ute på promenader
i våran fina natur. Ett utegym skulle förgylla promenaden.
Och kanske användas av boende på Albyäng

Förnamn:

Åsa-Jeanette

Efternamn:

Larsson

Namn:

Åsa-Jeanette Larsson

Gatuadress:
Postadress:
Telefonnummer:
E-postadress:
Förslag:

Mitt medborgarförslag är att det ska placeras toaletter/Bajamajor i Körsbärsparken i Tullinge.

Motivering:

Körsbärsparken i Tullinge är en väldigt trevlig park och mycket
välbesökt av många små barn. Eftersom det är roligt att leka
vill barnen stanna länge. Tyvärr räcker inte storleken på
barnens blåsor lika länge. De gånger jag har varit där har det
alltid varit fullt av barn/föräldrar som har kissat i buskarna
samt lilla skogen i parken. Det känns inte vidare fräscht
eftersom det är tänkt att vara skog att leka i för barnen, inte
toalett för otaliga toabesök varje dag. Om det har kommit dit
toalett/bajamaja efter mitt senaste besök där tackar jag så
mycket för er insats!
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Ny motion
Förslag till beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motion väcks:
- vi vill införa ett motprestationskrav för försörjningsstöd (M), dnr
KS/2011:471
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MOTION
Kommunfullmäktige
2011-12-15
Vi vill införa ett motprestationskrav för försörjningsstöd
Som det är i nuläget är personer upp till tjugofem år, som uppbär försörjningsstöd, möjliga att
kräva en motprestation utav. Vi tycker att det är rimligt att arbetslinjen ska gälla alla (även de
över tjugofem år) som är arbetsföra, friska och uppbär försörjningsstöd. Den som är
bidragsberoende är ofri och har begränsade möjligheter att välja i livet. Det är därför av
yttersta vikt, sett ur den individuella frihetens perspektiv, att fler lämnar bidragsberoendet för
att kunna övergå i arbete.
Det kan röra sig om att dels tydligt kräva jobbsökande aktiviteter likväl som att man får utföra
enklare arbetsuppgifter 5-10 timmar i veckan. Det kan röra sig om samhällsinsatser och ska i
första hand vara arbetsuppgifter som idag inte annars utförs i en tillräcklig omfattning.
Givetvis ska inte dessa arbetsinsatser vare sig konkurrera ut riktiga jobb eller motsvara en
heltidssysselsättning.
I ex. Stockholms stad är det tvingande att vara/bli inskriven hos AF som aktivt jobbsökande.
Man måste gå till ett jobbcenter varje månad och uppdatera sitt jobbsökande för att fortsatt få
erhålla det ekonomiska bidraget.
Syftet kan delvis liknas vid nuvarande Fas 3-aktiviteter. Det positiva med
motprestationskravet är dels att det är en vinst för samhället, dels (och framförallt) en vinst för
den enskilde. Denne får ett socialt sammanhang i mötet med andra människor, samtidigt som
denne får något betydelsefullt att göra, vilket inte bara ökar en framtida anställningsbarhet
utan även minskar den negativa psykiska utveckling som en långvarig passivitet medför.
Vi är medvetna om att ett lagförslag kan komma att läggas under mandatperioden där
motprestationskravet ska vara tvingande för samtliga kommuner. Vi vill därför att Botkyrka
redan nu ser över möjligheterna att visa vägen genom att utarbeta en modell så att införandet
kan ske snabbt och smidigt när lagförslaget passerat riksdagen.
Kommunen skulle t.ex. kunna lista interna arbetsuppgifter som behöver göras, låt oss kalla det
"bristjobb". Man kan vidare åsätta dessa arbetsuppgifter en rimlig timtaxa. Då skulle en
person med ekonomiskt bistånd kunna behålla den intjänade timersättningen jämte det
aktuella biståndet under t.ex. maximalt ett år. Således uppstår det därigenom ett naturligt
incitament till att ta erbjudna lämpliga arbetsuppdrag. Härigenom förstärker vi individens
möjligheter att komma in i den reguljära arbetsmarknaden och därjämte återfå ordningen i sin
ekonomi. Då socialförvaltningen i Botkyrka nu också kopplar aktiv skuldrådgivning till varje
ny ansökan om ekonomiskt bistånd så får vi, enligt vårt förmenande, flera viktiga bitar på
plats.

Med skuldrådgivning, krav på arbetsträning/kommunjobb, ett aktivt arbetssökande kopplat till
ansökan/beviljande av ekonomsikt stöd/bidrag, så får fler Botkyrkabor fler verktyg och större
möjligheter till framgång och egen självförsörjning.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att

kommunfullmäktige uppdrar åt Socialförvaltningen att utarbeta en modell för
hur ett motprestationskrav på arbetsinsats kan kopplas till utbetalandet av
försörjningsstöd

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Kommunfullmäktige
2011-12-15

Ny interpellation
Förslag till beslut

Interpellationer överlämnas till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid kommande sammanträde med kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Följande interpellation ställs:
Till kommunstyrelsens ordförande:

- angående Botkyrka kommuns hemsida (TUP), dnr KS/2011:480
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INTERPELLATION	
  
2011-12-15
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) angående
Botkyrka kommuns hemsida
En väl fungerande IT-plattform är ett fundamentalt krav i dagens demokratiska samhälle.
Kommuner och myndigheter bör sträva mot att ALLA medborgare ska kunna ta del av viktig
samhällsinformation. Detta är inte enbart en rättvisefråga utan till syvende och sist grundvalen för
demokrati. Lättillgänglig information angående processer, beslut och planer för kommunen är med
andra ord en förutsättning för ”medborgarnas Botkyrka”.
Det är helt grundläggande att Botkyrka kommuns hemsida tillgodoser kravet på korrekt, saklig,
aktuell och lättillgänglig information. Detta inkluderar givetvis möjligheten att ta del av information
på olika språk. I Botkyrka finns det röstberättigade med många olika modersmål som t ex spanska
och arabiska. För att kunna rösta på ett upplyst sätt är det viktigt att känna till kommunens
verksamhet och hur gemensamma skattepengar används. Frågan kommer exempelvis att bli aktuell
i samband med en eventuell folkomröstning angående kommundelning.
Visserligen finns det många kommuner i Sverige som saknar information på andra språk än svenska
på sina hemsidor. Botkyrka skulle dock med hårt arbete kunna vara ett föredöme i IT och
tillgänglighetsfrågor. Det är därför viktigt att Botkyrka har en handlingsplan och en långsiktig
strategi för informationshantering.
Även om IT är framtiden så kan man inte satsa hur mycket som helst. En kostnadseffektiv lösning
är att föredra. Våra grannar i Haninge kommun använder t ex en översättningstjänst genom Google
Translate. Det kanske inte är en helt felfri översättning men det underlättar för väldigt många
grupper.
I samband med frågor om tillgänglighet och service måste frågan lyftas angående vilken
information som ska finnas på andra språk och hur detta kan göras möjligt.
Med hänvisning till ovan vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande följande:
1, Hur ser strategin ut för att underlätta för dem som inte kan svenska
att tillgodogöra sig informationen på Botkyrka kommuns hemsida?
2, Finns det planer på att översätta hemsidan till andra språk?
3, Finns det planer på att förbättra sökfunktionerna på hemsidan? T.ex. genom att använda Googles
tjänster på hemsidan.
Anders Thorén (TuP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

