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

           
 
          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) 


