Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2016-08-29

§ 155
Svar på motion 2016:03 från Lennart Lundberg (KN.NU) – Webbsänd
kommunstyrelsens sammanträden
KS-2016/145
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservation
Lennart Lundberg (KN.NU) och Rolf Samuelsson (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget
yrkande (bilaga 5).
Yrkande
Lennart Lundberg (KN.NU) och Rolf Samuelsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Klas Bergström (M), Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen, i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Lennart Lundbergs och Rolf Samuelssons yrkande mot arbetsutskottets
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 127, 2016-08-15, tjänsteskrivelse 2016-05-17 och motionen har
varit utsända.

Expedieras till
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2016-09-08

Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2016-08-29

Bilaga 5
Reservation, § 155, Svar på motion 2016:03 från Lennart Lundberg (KN.NU) –
Webbsänd kommunstyrelsens sammanträden
Förslaget att webbsända kommunstyrelsens möten föreslås avslås med hänvisning till att
pengarna det skulle kosta “skulle göra mera nytta i kommunens verksamheter”.
Kostnaden för att öka medborgarnas insyn i kommunstyrelse kan inte bara värderas i
pengar. Medborgares förtroende för de beslut som fattas har ett högre värde än pengar.
Och kostnaden för att ny inspelningsapparatur i KS-salen kan sänkas genom att använda
enklare webbkameror än de som finns i Tilassalen.
Ett annat alternativ som är möjligt är ju att flytta KS möten till Tilassalen och använda
befintlig utrustning där. De åtta-tio tillfällen det handlar om begränsar inte möjligheten att
använda Tilassalen i någon stor utsträckning.
Rolf Samuelsson, MP
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Lennart Lundberg, KN.NU
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KS-2016/145

Kommunstyrelsen

Svar på motion 2016:03 från Lennart Lundberg (KN.NU) –
Webbsänd kommunstyrelsens sammanträden
KS-2016/145

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning
Transparens och tillgänglighet i det politiska beslutsfattandet är något vi ska värna om.
Genom detta skapar vi en demokratisk delaktighet och tydliggör ansvaret för de beslut som
tas. Möjligheten för allmänheten att närvara vid kommunens sammanträden samt att ta del
av protokoll och underlag på vår hemsida är viktig för att öka tillgängligheten till de lokala
beslutsprocesserna.
Knivsta kommun har sedan tidigare beslutat att webbsända kommunfullmäktiges
sammanträden och nu har en motion inkommit vad gäller att webbsända även
kommunstyrelsens sammanträden. Ambitionen att webbsända kommunstyrelsens
sammanträden är god men kostnaden kopplat till detta gör att förvaltningen föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Bakgrund
Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om vikten av att tillgängliggöra
demokratiska beslut och underlag. Genom att värna om transparens och tillgänglighet
skapas en ökad delaktighet i beslutsfattandet och en större insyn i kommunens
beslutsprocess.
Kommunfullmäktige såväl som kommunens nämnder hålls öppna för allmänheten vilket
innebär att vem som helst som är intresserad kan närvara vid mötena och ta del av
överläggningarna mellan de förtroendevalda. Kallelser, handlingar och protokoll från
nämnder och fullmäktige publiceras dessutom löpande i läsvänliga format på kommunens
hemsida för allmänheten att ta del av. Dessa underlag ger en tydlig bild av hur ett ärende har
beretts, vilka underlag som ligger till grund för de beslut som tagits och vilka förslag och
eventuella motförslag som förekommit i ett ärende.
Knivsta kommun har sedan 2012 webbsänt kommunfullmäktiges sammanträden med ljud
och bild. Den tekniska utvecklingen har visserligen gått framåt och gjort detta möjligt men
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utrustningen är fortfarande kostnadskrävande och fordrar särskild hantering. Personal måste
finnas på plats för att hantera utrustningen vid mötet samt även avsätta tid till förberedelseoch efterarbete i anslutning till varje möte. Förvaltningen konstaterar även att sändningarna i
vissa fall kantats av tekniska problem, vilket resulterat i högre personalkostnader samt i vissa
fall irritation bland invånare som följt sändningen.
Eftersom den utrustning som köpts in för användning vid kommunfullmäktiges
sammanträden i Tilassalen inte går att använda i Kvallsta krävs även extra resurser för
köp/leasing av utrustning, vilket bedöms vara en relativt hög kostnad. Ett alternativ är att
flytta kommunstyrelsens sammanträden till Tilassalen. Viktigt i sammanhanget är att denna
lösning då kräver en förändrad karaktär på kommunstyrelsens sammanträden eftersom
nuvarande utrustning enbart har ljudupptagning från en mikrofon och bild från en
kameravinkel. Ytterligare en aspekt är att Tilassalens tillgänglighet för andra arrangemang
minskar om kommunstyrelsens sammanträden flyttas dit.
Mot bakgrund av ovanstående anser förvaltningen att kommunstyrelsen bör föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen och istället uppmana allmänheten att ta del av
sammanträdena på plats och de skriftliga beslutsunderlagen från kommunens hemsida.
Ekonomisk konsekvensanalys
Kostnaden är beroende av vilka önskemål som finns, exempelvis om mötesprogrammet som
används vid kommunfullmäktiges sammanträden idag ska integreras eller om ett enklare
inspelnings- och streamingsätt önskas, samt önskemål kring bild- och ljudkvalité. Kostnaden
för att köpa in systemet kan variera mellan 30 och 200 tkr.
Antal timmar för personal som sköter utrustningen varierar också mycket. Med enkla krav
vad gäller kvalité samt ett system som är automatiserat behövs få timmars handpåläggning i
samband med varje inspelning. Är systemet däremot inte lika automatiserat krävs högre
personalkostnader. Kostnadsberäkning för att webbsända kommunfullmäktiges
sammanträden är cirka 10 tkr per sammanträde.
Kommunen söker ständigt kostnadseffektiva lösningar och förvaltningen gör därför
bedömningen att de pengar som skulle gå till att finansiera webbsända
kommunstyrelsesammanträden skulle göra mer nytta i kommunens verksamheter.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommundirektör
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Beroende på intresse av att ta del av webbsända kommunstyrelsemöten kan både barn
och vuxna påverkas av beslutet.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Förvaltningen gör bedömningen att den stora majoriteten barn inte ges bättre
tillgänglighet till demokratiska beslut genom att webbsända kommunstyrelsens
sammanträden. Detta eftersom språk och mötesupplägg förblir det samma. Det krävs ett
större arbete, likt det som påbörjats i kommunen vad gäller ungdomsråd, för att ge barn
möjlighet till inflytande i beslutsfattandet och en större insyn i kommunens
beslutsprocess.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Det finns idag inget forum för att inhämta barns åsikter i den omfattning som krävs för att
det ska bli relevant i sammanhanget.

Motion till kommunfullmäktige

Webbsända kommunstyrelsemöten

Sedan fullmäktiges möten flyttade in i kommunhuset hösten 2012 har dessa spelats in och
direktsänts via webben. Det innebär en högre tillgänglighet för medborgarna.
För att bredda demokratin och insynen i kommunens beslutsprocess är det nu dags att
direktsända även kommunstyrelsens möten.
Jag yrkar därför
- att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att
webbsända kommunstyrelsens möten,
- att ta fram en kostnadskalkyl och presentera den till kommunfullmäktige senast den
30 september så kommunstyrelsens möten kan webbsändas senast från och med
första januari 2017.

Knivsta 8 februari 2016

Lennart Lundberg, gruppledare Knivsta.Nu

