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§

157

Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga
tolktjänster

STK-2020-819
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) föreslår i en motion att införa avgift för tolktjänster i kommunen.
Motionären yrkar på att uppdra åt berörda nämnder att utreda ett införande av avgifter för
tolktjänster, för personer som vistats i Sverige i mer än två år samt att efter genomförd
utredning ge berörda nämnder i uppdrag att införa avgifter för tolktjänster. Motionären vill ge
undantag för den enskilde som är synskadad, hörselskadad eller talskadad.
Yttranden har inhämtats från arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden,
förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden, servicenämnden och stadsbyggnadsnämnden. Samtliga hänvisar
till myndigheters ansvar enlig lag och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Förslaget är att avslå motionens två yrkanden.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) motion om att utreda och
avgiftsbelägga tolktjänster.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller
stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Motion av Magnus Olsson (SD) om att
avgiftsbelägga tolktjänster
Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster
Förskolenämnden beslut 201215 § 153 med Reservation (SD)
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 201218 § 190 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201217 § 379 med Reservation (SD)
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Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 201214 § 161 med Reservation (SD) och Särskilt
yttrande (MP)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201216 § 161 med Reservation
(SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201210 § 389 med Särskilt yttrande (M) och
Muntlig reservation (SD)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 201127 med Reservation (SD) och
Särskilt yttrande (M+C)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Servicenämnden beslut 201124 § 126 med Reservation (SD)
Remissvar från servicenämnden

