
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-16 

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 41

Motion om det är på tiden att vi går vidare - 
kommunfullmäktige direktsänds på webben
KS 2019/45

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och beslutar att kostnader och eventuella 
investeringar kan hanteras inom kommunstyrelsens budget.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Kärvling (V) och Lutz Rininsland (V) har den 2 januari 2019 inkommit med en 
motion där de yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges 
sammanträden ska direktsändas via webben och att debatten i efterhand ska kunna ses 
och höras i olika avsnitt på kommunens hemsida.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen och 
demokratiberedningen enligt beslut den 20 mars 2019, § 21.
Det gjordes en omvärldsbevakning av närliggande kommuner. Omvärldsbevakningen 
visade att kommuner som använder sig av webbsändning ser positivt på det och har en 
förhållandevis hög tittarsiffra. Den allmänna uppfattningen av de tillfrågade är att 
delaktigheten ökas något, då förståelsen, insynen och tillgängligheten ökar.
Demokratiberedningen ställde sig positiva till motionen då detta ökar invånarnas 
delaktighet, tillgänglighet och insyn i den politiska processen (2019-12-05, § 6). 
Med demokratiberedningens beslut i beaktande så har kommunstyrelseförvaltningen 
sett över exempel på olika webbsändningsverktyg och gjort en omvärldsbevakning på 
närliggande kommuners kostnader för webbsändning av kommunfullmäktige.
Då det webbsändningsverktyg som exemplifierats svarar för det som yrkas i motionen 
och då webbsändning av är ett verktyg som används av fler och fler kommuner för att 
skapa insyn och delaktighet för invånarna så är förslaget till beslut att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-10

 Demokratiberedningens beslut 2019-12-05, § 6

 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-10
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Handläggare
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Mottagare
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att det är på tiden att vi går vidare - 
kommunfullmäktige direktsänds på webben
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och beslutar att kostnader och eventuella 
investeringar kan hanteras inom kommunstyrelsens budget.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Kärvling (V) och Lutz Rininsland (V) har den 2 januari 2019 inkommit med en 
motion där de yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges 
sammanträden ska direktsändas via webben och att debatten i efterhand ska kunna ses 
och höras i olika avsnitt på kommunens hemsida.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen och 
demokratiberedningen enligt beslut den 20 mars 2019, § 21.
Det gjordes en omvärldsbevakning av närliggande kommuner. Omvärldsbevakningen 
visade att kommuner som använder sig av webbsändning ser positivt på det och har en 
förhållandevis hög tittarsiffra. Den allmänna uppfattningen av de tillfrågade är att 
delaktigheten ökas något, då förståelsen, insynen och tillgängligheten ökar.
Demokratiberedningen ställde sig positiva till motionen då detta ökar invånarnas 
delaktighet, tillgänglighet och insyn i den politiska processen (2019-12-05, § 6). 
Med demokratiberedningens beslut i beaktande så har kommunstyrelseförvaltningen 
sett över exempel på olika webbsändningsverktyg och gjort en omvärldsbevakning på 
närliggande kommuners kostnader för webbsändning av kommunfullmäktige.
Då det webbsändningsverktyg som exemplifierats svarar för det som yrkas i motionen 
och då webbsändning av är ett verktyg som används av fler och fler kommuner för att 
skapa insyn och delaktighet för invånarna så är förslaget till beslut att bifalla motionen.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Den omvärldsbevakningen som gjorts av webbsändning av sammanträden i närliggande 
kommuner består av ett urval enligt följande: Trollhättan stad, Uddevalla kommun, Lilla 
Edets kommun, Grästorps kommun, Vara kommun, Lidköpings kommun, Melleruds 
kommun och Stenungsunds kommun. Av åtta tillfrågade kommuner, varav sju stycken 
svarade framgår det att fyra av dessa har webbsända sammanträden: Uddevalla kommun 
(56259 invånare), Lidköpings kommun (40000 invånare), Stenungsunds 
kommun(26503 invånare) och Lilla Edets kommun (14000 invånare).
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Uddevalla kommun har fört statistik över hur många visningar deras sammanträden haft 
hittills i år, enligt nedan:
Antal visningar per månad           Antal visningar realtid vid sammanträdet
1/2-28/2 276 13/2 204 =73%
1/3-31/3 237 13/3 148 =62%
1/4-30/4 263 10/4 190 =72%
1/5-31/5 119 8/5 44 =36%
1/6-30/6 258 13/6 196 =76%
1/7-31/7 16
1/8-31/8 23
1/9-30/9 226 11/9 100 =44%
1/10-30/10 469 9/10 175 =37%

Siffrorna visar ett relativt stort intresse för webbsändningen i realtid men också ett 
kontinuerligt intresse av att se webbsändningen över tid. Procenten visar hur stor del av 
totalen visningar under en period som var i realtid under sammanträdet. Uddevalla 
kommun har övergått från sändning via lokal-TV till webbsändning på hemsidan då alla 
i kommunen inte hade tillgång till den kanal som sammanträdet visades på.
Kommunstyrelsens ordförande i Uddevalla kommun upplever inte att webbsändningen 
skapar hinder för att gå upp i talarstolen, utan menar att webbsändningen är ett bra sätt 
att sprida information snabbare och mer direkt till invånaren som kan följa 
sammanträdet både under och efter sammanträdets slut. 

Lidköpings kommun uppskattar att antalet tittare är ca 40 stycken per sammanträde 
under perioden februari-oktober i år. Kommunstyrelsens ordförande i Lidköpings 
kommun menar att han inte upplevt att webbsändningen hindrar politiker från att våga 
gå upp i talarstolen. Möjligtvis tänker politikerna igenom vad de ska säga en extra gång, 
men detta ses inte som ett problem.

Stenungsunds kommun har också fört statistik över hur många visningar de haft senaste 
året, enligt nedan:

Sammanträdesdatum Antal visningar
31/1 295
7/3 70
10/4 134
16/5 66
13/6 210
12/9 67
10/10 53

Statistiken visar att intresset för de webbsända sammanträdena fluktuerar till viss del 
men att snittet på 128 visningar per sammanträde ändå är relativt starkt i relation till 
invånare. Stenungsunds kommun har inte märkt av någon markant ökning av invånarnas 
delaktighet, då detta är svårt att mäta. Kommunstyrelsens ordförande i Stenungsunds 
kommun upplever ingen minskning av att våga gå upp i talarstolen i samband med 
införandet av webbsändning. Han ser också fördelen att som politiker lättare kunna gå 
tillbaka och se vad som sas vid specifika ärenden. 
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2020-01-10 Dnr: KS 2019/45

Lilla Edets kommun uppskattar att man har ca 200 tittare vid varje sammanträde. 
Kommunen kan inte se något tydligt tecken på att delaktigheten ökat men de får signaler 
av att många tittar på enskilda ärenden som är av intresse, vilket ger slutsats att insyn 
och förståelse hos invånarna ökar. 

Omvärldsbevakningen av webbsända kommunfullmäktigesammanträden i närliggande 
kommuner visar att de kommuner som använder sig av webbsändning tenderar att se det 
som något positivt för deras invånare och upplever att delaktigheten och insynen ökat 
något. Av fyra tillfrågade politiker har tre svarat, samtliga av dessa politiker ser inte 
webbsändningen som något hinder för att gå upp i talarstolen. Då Vänersborgs kommun 
idag sänder sina fullmäktigesammanträden via radio, så tillfrågades Radio Trollhättan 
om antalet lyssnare vid sammanträdena. Exakt svar kunde inte ges men mellan 14 
november och 28 november så hade radion 747 unika besökare. Detta ger ett snitt på 50 
unika lyssnare per dygn och skulle kunna användas som en siffra att jämföra med. 
Därmed skulle direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden i ljud och bild på 
webben kunna öka invånarnas delaktighet och insyn i den politiska processen.

En viktig aspekt i detta är att kommunfullmäktiges sammanträden blir tillgängliga för 
invånare som inte har möjligheten att ta sig till sammanträdets lokaler och det bör även 
beaktas att webbsändningen ska göras tillgänglig för invånare med hörselnedsättning.
Gällande kostnader så har omvärldsbevakningen visat att webbsändningen kostar 
omkring 200-300 tkr under en fyra års period.

Pernilla Bertilsson
Vikarierande chef för kommunkontoret

Underlag 
Demokratiberedningens beslut 2019-12-05, § 6
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-10

Sändlista
Kommunfullmäktige 
Stefan Kärvling
Lutz Rininsland
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-12-05 

Utdragsbestyrkande

Demokratiberedningen

§ 6

Motion om det är på tiden att vi går vidare - 
kommunfullmäktige direktsänds på webben
KS 2019/45

Beslut
Demokratiberedningen ställer sig positiva till att kommunfullmäktige direktsänds på 
webben i ljud och bild då detta ökar invånarnas delaktighet, tillgänglighet och insyn i 
den politiska processen. 

Sammanfattning av ärendet
Stefan Kärvling (V) och Lutz Rininsland (V) har den 2 januari 2019 inkommit med en 
motion där de yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges 
sammanträden ska direktsändas via webben och att debatten i efterhand ska kunna ses 
och höras i olika avsnitt på kommunens hemsida.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen och 
demokratiberedningen enligt beslut den 20 mars 2019, § 21.
Frågan om ifall webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden av detta slag ska 
införas är en fråga om invånarnas delaktighet. Man har i ”Strategi för invånardialog” 
antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18, § 5, skrivit att:
För att kunna vara delaktig behöver man information. Information både om fakta, 
verksamhet och resultat. Information ges till enskilda eller till grupper. Kommunen 
använder sig av många vägar, t.ex. muntligt, hemsida, Facebook, trycksaker, 
pressinformation och annonser. Information kan också ges som radio- eller webbsända 
fullmäktigemöten. Att systematiskt överväga upprättande av kommunikationsplaner gör 
att informationsfrågan hålls vid liv.
Frågan om webbsända kommunfullmäktigesammanträden (nedan kallat endast 
sammanträden) i ljud och bild på hemsidan är alltså ett sätt att hålla informationsfrågan 
och invånardialogen vid liv. Webbsända sammanträden kan öka invånarnas delaktighet. 
Men på demokratiberedningens sammanträde 29 oktober 2019 återremitterades ärendet 
till demokratiberedningens presidium på grund av att frågan fortfarande återstod om 
invånarnas delaktighet faktiskt ökade utav detta, enligt § 1. Demokratiberedningen tar 
då även upp aspekten med hur webbsända sammanträden skulle kunna påverka hur 
politiker vågar gå upp i talarstolen. Beredningen önskade därför mer underlag kring 
huruvida webbsända kommunfullmäktigesammanträden visat sig öka delaktigheten i 
närliggande kommuner innan beslut kunde tas. 
Mot bakgrund av önskemålet från demokratiberedningen har 
kommunstyrelseförvaltningen gjort en omvärldsbevakning på webbsända 
sammanträden i närliggande kommuner. Omvärldsbevakningen visade att kommuner 
som använder sig av webbsändning ser positivt på det och har en förhållandevis hög 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-12-05 

Utdragsbestyrkande

Demokratiberedningen

tittarsiffra. Den allmänna uppfattningen av de tillfrågade är att delaktigheten ökas något, 
då förståelsen, insynen och tillgängligheten ökar. Därmed är förslaget till beslut att 
demokratiberedningen ställer sig positiva till att kommunfullmäktiges sammanträden 
direktsänds på webben i ljud och bild då detta ökar invånarnas delaktighet, 
tillgänglighet och insyn i den politiska processen.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Lutz Rininsland
Stefan Kärvling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-03-20 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 21

Motion om det är på tiden att vi går vidare - 
kommunfullmäktige direktsänds på webben
KS 2019/45

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen och 
demokratiberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Lutz Rininsland (V) och Stefan Kärvling (V) har 2019-01-02 inkommit med en motion 
om webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden.
Lutz Rininsland presenterade motionen.

Beslutsunderlag
Motion från Lutz Rininsland registrerad 2019-01-02

Sändlista
Demokratiberedningen
Kommunstyrelsen
Lutz Rininsland
Stefan Kärvling 
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