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Kommunfullmäktige

Videoupptagning av kommunfullmäktige - svar på medborgarförslag
Sammanfattning
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.
Drygt hälften av landets kommuner har någon form av direktsändning eller inspelning av
kommunfullmäktiges sammanträden idag.
Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att den totala nyttan inte motsvarar den kostnad
det innebär att tillhandahålla tjänsten i form av utrustning och arbetsinsats.
Bakgrund
Mjölby kommun har haft videoupptagning av kommunfullmäktiges möten under perioden 201102-08 – 2013-04-22. Fullmäktiges möten filmades och bearbetades därefter av en IT-tekniker.
Inledningsvis användes en kamera som filmade talarstolen under hela mötet. I slutet av perioden
filmades istället hela hörsalen. Den filmning som då gjordes sparades i ett format som inte var
lämpligt för webben varför personal behövde konvertera uppgifterna och därefter redigera
materialet. Denna service avslutades sedan då den ansågs allt för resurskrävande.
Under den period som kommunfullmäktige var tillgängligt via videoupptagning har intresset
varit begränsat för att ta del av mötena. Den statistik som finns tillgänglig visar att under 2011
gjordes 559 stycken loggar på sidan, under första halvåret 2012 246 stycken loggar samt under
första halvåret 2013 316 loggar. Dessa loggar är inte unika träffar vilket kan betyda att samma
person kan ha varit inne på sidan vid fler än ett tillfälle.
Statistiska centralbyrån har ställt frågan till Sveriges kommuner om tillgängligheten till
kommunfullmäktige via webben. Svaren från 2013 visade att det var 112 kommuner som
direktsände kommunfullmäktiges möte samt att de var tillgängliga i efterhand på hemsidan. 29
kommuner hade valt att enbart direktsända mötena. 13 kommuner, varav Mjölby som vid detta
tillfälle var en av de svarande, hade mötena endast tillgängliga på webben i efterhand. Slutligen
hade 97 kommuner ingen sändning av kommunfullmäktige. Totalt svarade 251 av Sveriges
kommuner på enkäten.
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Syfte
Göra kommunfullmäktiges möten mer lättillgängliga.
Nuvarande situation
Idag finns handlingar tillgängliga på kommunens hemsida. Alla kommunfullmäktiges möten är
öppna för allmänheten. När protokollet är justerat finns protokollet tillgängligt på kommunens
hemsida. All information finns idag tillgängliga genom skriftliga dokument. Det finns även
möjlighet att få dokumenten och protokollet uppläst via hemsidan via en så kallad talande webb.
Av de östgötska kommunerna sänds kommunfullmäktige i ljud och bild i Linköping,
Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. Finspång är den enda kommunen i Östergötland
som enbart sänder via webradio. Övriga kommuner det vill säga Motala, Ödeshög, Vadstena,
Boxholm, Kinda, Åtvidaberg och Ydre har ingen sändning av kommunfullmäktige för
närvarande.
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. (SE
Linköping)
Finansiering/ekonomiska konsekvenser
Kommunfullmäktige har en planerad budget för 2016 på 1 020 000 kronor. Kostnaden för
installation av ny utrustning krävs vilket bedöms uppgå till ca 100.000 kronor. Kommunen har
för närvarande ingen personal som kan hantera denna typ av inspelning och utrustning varför det
behövs externa personalresurser samt därefter uppstår behov av ytterligare interna resurser.
Tillkommer gör även kostnader för publicering på internet.
Vid streaming för visning i realtid och inspelning av mötet med redigering i efterhand kräver
ytterligare lagringsutrymme på hemsidan. Ett tillägg av 100 GB kostar i dagsläget 12.000 kronor/
år. Oavsett val krävs ytterligare personal under fullmäktigesammanträdet för hantering av
inspelningsutrustningen.
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. Frågeställningen blir om videoupptagning av kommunfullmäktiges
sammanträden skapar en större tillgänglighet och delaktighet bland kommunens medborgare.
Barnperspektivet
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.
Samråd
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IT-avdelningen, Service- och teknikförvaltningen, Ekonomiavdelningen
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 uppläst för sig idag. Denna tillgänglighet blir delvis begränsad då den inte
möjliggör 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 redan idag.
Utifrån befintliga personalresurser inom IT och kommunikation finns idag inga personella
resurser för att starta denna verksamhet då det kräver ytterligare bemanning. Bedömningen är att
möjligheten att möta kommuninvånarna och skapa ett intresse för de kommunala besluten kan
ske effektivare genom att satsa resurserna på olika typer av medborgardialog.
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Carina Stolt
Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om videoupptagning av
kommunfullmäktiges sammanträden.Bakgrund
Magnus Bergstrand har i ett medborgarförslag daterad 2014-11-27
föreslagit att video-upptagning 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.
Drygt hälften av landets kommuner har någon form av direktsändning
eller inspelning av kommunfullmäktiges sammanträden idag.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har en planerad budget för 2016 på 1 020 000
kronor. Kostnaden för installation av ny videoutrustning krävs vilket
bedöms uppgå till ca 100.000 kronor. Kommunen har för närvarande
ingen personal som kan hantera denna typ av inspelning och
utrustning varför det behövs extra personalresurser Tillkommer gör
även kostnader för publicering på internet.
Vid streaming för visning i realtid och inspelning av mötet med
redigering i efterhand kräver ytterligare lagringsutrymme på
hemsidan. Ett tillägg av 100 GB kostar i dagsläget 12.000 kronor/ år.
Oavsett val krävs ytterligare personal under fullmäktigesammanträdet
för hantering av inspelningsutrustningen.
För anslående av ev medel till videoupptagning av
kommunfullmäktige är det rimligt att frågan hänskjuts till
budgetberedningen för 2017
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Kommunstyrelsen föreslås besluta
att frågan hänskjuts till budgetberedningen för 2017.
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Svar på medborgarförslag - videoupptagning av kommunfullmäktiges
sammanträden
Bakgrund
Magnus Bergstrand har i ett medborgarförslag daterad 2014-11-27
föreslagit att video-upptagning 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.
Drygt hälften av landets kommuner har någon form av direktsändning eller
inspelning av kommunfullmäktiges sammanträden idag.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har en planerad budget för 2016 på 1 020 000 kronor.
Kostnaden för installation av ny videoutrustning krävs vilket bedöms uppgå
till ca 100.000 kronor. Kommunen har för närvarande ingen personal som
kan hantera denna typ av inspelning och utrustning varför det behövs extra
personalresurser Tillkommer gör även kostnader för publicering på internet.
Vid streaming för visning i realtid och inspelning av mötet med redigering i
efterhand kräver ytterligare lagringsutrymme på hemsidan. Ett tillägg av
100 GB kostar i dagsläget 12.000 kronor/ år. Oavsett val krävs ytterligare
personal under fullmäktigesammanträdet för hantering av
inspelningsutrustningen.
För anslående av ev medel till videoupptagning av kommunfullmäktige är
det rimligt att frågan hänskjuts till budgetberedningen för 2017.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att hänskjuta frågan till budgetberedningen för 2017.
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Videoupptagning av kommunfullmäktiges möten - inkommet
medborgarförslag
Magnus Bergstrand föreslår i ett medborgarförslag videoupptagning
av kommunfullmäktiges möten.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunfullmäktige
___
Beslutet skickas till:
Magnus Bergstrand
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

