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Filmning hörsalen
Bakgrund
Magnus Bergstrand har i ett medborgarförslag daterad 2014-11-27
föreslagit att videoupptagning av kommunfullmäktiges sammanträden ska
återinföras.
Sammanfattning
Tekniken har förenklats och priserna har sjunkit radikalt de senaste åren
varför det nu bedöms som ekonomiskt försvarbart att införa en digital
lösning för att kunna visa kommunfullmäktiges sammanträden.
Videoupptagning av kommunfullmäktiges sammanträden förväntas skapa
en större tillgänglighet och delaktighet för medborgare, förtroendevalda och
medarbetare. Två alternativa kostnadsförslag har lämnats in till kommunen.
Beslutsunderlag
Missiv daterad 2017-04-18
Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-18
Yrkande
Ordförande Cecilia V Burenby (S): tilläggsyrkande,
Kommunstyrelsen tackar för förslaget.
Medborgarförslaget beviljas.
Beslutsgång
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt tilläggsyrkandet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Två fasta kameror köps in till hörsalen enligt offert daterad 2017-0321.
2. Finansiering sker genom kommunstyrelsens investerings-budget
3. Drift sker inom befintlig ram för kommunfullmäktige.
4. Kommunstyrelsen tackar för förslaget.
5. Medborgarförslaget beviljas.
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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2017-04-18

KS/2014:552

Handläggare

Carina Stolt
Tfn 0142-851 11

Kommunfullmäktige

Filmning i hörsalen - svar på medborgarförslag
Bakgrund
Magnus Bergstrand har i ett medborgarförslag daterad 2014-11-27
föreslagit att videoupptagning av kommunfullmäktiges sammanträden
ska återinföras
Sammanfattning
Tekniken har förenklats och priserna har sjunkit radikalt de senaste
åren varför det nu bedöms som ekonomiskt försvarbart att införa en
digital lösning för att kunna visa kommunfullmäktiges sammanträden.
Videoupptagning av kommunfullmäktiges sammanträden förväntas
skapa en större tillgänglighet och delaktighet för medborgare,
förtroendevalda och medarbetare. Två alternativa kostnadsförslag har
lämnats in till kommunen.
Beslutsunderlag
Missiv daterad 2017-04-18
Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-18
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1. Två fasta kameror köps in till hörsalen enligt offert daterad
2017-03-21
2. Finansiering sker genom kommunstyrelsens investeringsbudget
3. Drift sker inom befintlig ram för kommunfullmäktige.
4. Kommunstyrelsen tackar för förslaget.
5. Medborgarförslaget beviljas.
Kommunstyrelsens förvaltning
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Missiv
Datum

Diarienummer

2017-04-18
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Dag Segrell
Kommunchef

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Ba
www.mjolby.se
79
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2017-04-18

KS/2014:552

Handläggare

Carina Stolt
Tfn 0142-851 11

Kommunstyrelsen

Filmning i hörsalen
Sammanfattning
Magnus Bergstrand har i ett medborgarförslag daterad 2014-11-27 föreslagit att videoupptagning av kommunfullmäktiges sammanträden ska återinföras. Tekniken har
förenklats och priserna har sjunkit radikalt de senaste åren varför det nu bedöms som
ekonomiskt försvarbart att införa en digital lösning för att kunna visa
kommunfullmäktiges sammanträden.
Videoupptagning av kommunfullmäktiges sammanträden förväntas skapa en större
tillgänglighet och delaktighet för medborgare, förtroendevalda och medarbetare. Två
alternativa kostnadsförslag har lämnats in till kommunen.
Bakgrund
Magnus Bergstrand har i ett medborgarförslag daterad 2014-11-27 föreslagit att videoupptagning av kommunfullmäktiges sammanträden ska återinföras. Han vill genom det
kunna ta del av partipolitiska ståndpunkter och argument i debatten.
Mjölby har under 2011 – 2013 haft videoupptagning av kommunfullmäktiges
sammanträden med en teknik som var personalkrävande och inte är möjlig att använda
idag.
Kommunstyrelsen valde 2016-02-24 § 31 att hänskjuta frågan om filmning av
kommunfullmäktige till tekniska nämnden inför budgetberedningen 2017 och om
möjlighet fanns, tidigarelägga installation av videoupptagning i Hörsalen.
En provinspelning genomfördes av kommunfullmäktige 2016-04-26. Möjligheten fanns
att visa en oredigerad sändning via Youtube inom ramen för befintlig budget.
Upptagningen visades för KSAU och tillsammans med KF:s presidium valde man att
inte fortsätta arbeta med föreslaget alternativ då det inte motsvarade de önskemål som
fanns.
Syfte
Öka tillgängligheten till kommunfullmäktiges möten
Nuvarande situation
Närmare 70 procent av landets kommuner har någon form av direktsändning eller
inspelning av kommunfullmäktiges sammanträden idag via någon form av media under
denna mandatperiod.
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
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e-postadress
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Beskrivning av ärendet
Utvecklingen av teknik kring inspelning och visning av möten har gått mycket fort.
Tekniken har förenklats och priserna har sjunkit radikalt de senaste åren. Kommunen
har fått ta del av två olika kostnadsförslag för möjligheten att filma kommunfullmäktiges och eventuella andra möten som äger rum i hörsalen.
Det första alternativet innebär en installation av två fasta kameror. Dessa kameror
kommer då att kunna användas för visning av talarstolen samt podium i hörsalen.
Kompletterat med detta kan visning ske av presentationer. Detta alternativ bedöms
kunna hanteras av två deltagare på mötet, förslagsvis ordförande och sekreterare.
Inköpskostnaden beräknas till cirka 70.000 kronor. Beräknad livslängd är svår att
bedöma på grund av den tekniska utvecklingen.
Alternativ två löser filmningen med en rörlig kamera som då kan användas i hela
lokalen. Rörligheten innebär en möjlighet att kunna följa deltagare i hela lokalen och
inte enbart vid podium eller talarstol. Vid val av detta alternativ bedöms det att det krävs
ytterligare en medarbetare för hantering av ett enklare mixerbord. Själva hanteringen
kräver dock inga specialistkunskaper. Inköpskostnaden är drygt 100.000 kronor för
enbart en rörlig kamera. Ska den kompletteras med fasta kameror blir det ett tillägg på
ytterligare 20.000 kronor. Utöver detta är kostnaden för ytterligare en medarbetare
närvarande vid kommunfullmäktiges möten på kvällstid. Denna konstruktion ger
möjlighet att spela in föreläsningar och liknande där mötets formalia inte är styrande.
Även denna variant är svår att bedöma livslängden på grund av den snabba tekniska
utvecklingen.
Det finns möjlighet att välja det första alternativet i en inledande fas och vid ett senare
tillfälle komplettera med en rörlig kamera om behovet uppstår vid ett senare tillfälle.
Lagrum
Filmning behöver stämmas av enligt personuppgiftslagen (PUL). Åhörare ska kunna
närvara vid kommunfullmäktiges möten anonymt. Information om att filmning sker kan
inleda kommunfullmäktiges möte för att säkerställa att åhörare känner till att mötet
filmas.
Finansiering/ekonomiska konsekvenser
Kommunfullmäktige har en planerad budget för 2017 på 1 117 000 kronor. Kostnaden
för installation av ny videoutrustning krävs vilket bedöms uppgå till mellan 70.000
kronor till 120.000 kronor.
Den löpande driftskostnaden bedöms vara cirka 2.000 kronor/år som är intern kostnad
till IT-avdelning för support av utrustningen.
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Avstämning mot planer och policys
Mjölby kommuns vision 2025 är uppdelad i fem strategiska utvecklingsområden varav
en är utvecklande mötesplatser. Mötesplatserna ska skapa bra dialog och delaktighet.
Det ska vara tryggt, säkert och tillgängligt.
Videoupptagning av kommunfullmäktiges sammanträden förväntas skapa en större
tillgänglighet och delaktighet för medborgare, förtroendevalda och medarbetare.
Samråd
Samråd har skett med IT-avdelning. Samtliga förvaltningar har även fått redogöra för
behov av en inspelningsfunktion i hörsalen vid andra sammankomster än
kommunfullmäktiges möten.
Bedömningar/överväganden
Tillgängligheten för kommunens medborgare ökar genom att kommunfullmäktiges
möten blir tillgängliga för visning på hemsidan. En grupp som kan tillgodogöras genom
ljudupptagning är de med synnedsättningar. De har redan idag tillgång till talande webb
och kan då få dokument och protokoll upplästa.
Tillgängligheten blir begränsad för de som har annat modersmål eller har hörselnedsättning.
Statistikuppgifter från tidigare inspelning av kommunfullmäktige visar på ett begränsat
intresse från kommunens medborgare. Alla möten är öppna för medborgarna idag vid
deltagande på mötet.
Vid en förfrågan hos kommunens förvaltningar finns det idag inget större behov av att
filma föreläsningar eller utbildningar eller annat utöver kommunfullmäktiges
sammanträden. Behovet kan dock förändras om det görs tillgängligt framöver.
Beaktande av barnkonventionen
Servicen att erbjuda videoupptagning av kommunfullmäktiges sammanträden ger
möjligheten för fler kommuninvånare att ta del av den demokratiska processen i
kommunen vilket gagnar alla. Då mötena har vissa givna regler och förhållningssätt
som är lagstyrda kan mötena uppfattas som svårtillgängliga varför det för en yngre
generation kan finnas en viss begränsning.
Möjligheten att kunna se möten i efterhand ger dock möjlighet att lättare tillgodogöra
sig informationen.
Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Stolt
Kommunsekreterare
C:\Windows\TEMP\ob4okclq.y2p\y4onwqwu.l1q.rtf

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

