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Motionssvar, sänd fullmäktigesammanträden via webb-TV
(Kst/2012:269)

Ärendet
Föreligger motion daterad den 17 april 2012 från Soledad Henriquez, Birgitta Sedin,
Lars Eidenvall, Magnus Aasa och Göran Brorsson samtliga (KD) angående Webb-TV
sändningar från kommunfullmäktiges sammanträden.
Motionärerna noterar att under den förra mandatperioden gjordes ett försök – på initiativ av en kristdemokratisk motion - att se över hur man kan bidra till demokratiutvecklingen genom att hitta nya kommunikationsvägar. Det är dags för omtag i frågan
eftersom tekniken har gått framåt och möjligheterna är ännu bättre idag.
Motionens förslag
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att genomföra en förstudie för att
utreda möjligheterna att sända fullmäktigesammanträdena via webben. Denna utredning bör leda till att konkreta förslag presenteras.
I denna förstudie bör även alternativet att göra radiosändningarna sökbara på kommunens hemsida inkluderas.
Kommunfullmäktiges tidigare behandling
Kommunfullmäktige har under § 92/2012 överlämnat motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Motionen har därefter genom kommunledningsförvaltningens delegationsbeslut remitterats till kommunledningsförvaltningen, staben för yttrande.
Kommunledningsförvaltningen, stabens kommentar
Inom kommunstyrelsens förvaltningar pågår för närvarande ett arbete kring upprustning och förnyelse av kommunfullmäktiges sessionsal. I det arbetet deltar staben bland
annat i syfte att bevaka möjligheterna och förutsättningarna för att sända fullmäktigesammanträdena via webben. Deltagandet sker mot bakgrund av de uppdrag som givits
dels från kommunfullmäktiges presidium dels från förvaltningsledningen.
Arbetsutskottets behandling
Vid arbetsutskottets behandling av ärendet meddelas att det pågående arbetet inom
kommunledningsförvaltningen har kommit så långt att en provsändning kommer att
genomföras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 29 april 2013.
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§ 97 (forts)
Under arbetsutskottets behandling av ärendet yrkar Elvy Söderström (S), med instämmande av Lars Eidenvall (KD) att motionen anses bifallen.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 19 april 2013.
Arbetsutskottets § 68/2013.
Kommunstyrelsens § 71/2013.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Soledad Henriquez (KD), med
instämmande av Elvy Söderström (S) bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse
motionen bifallen med hänvisning till pågående arbete.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att föreliggande motion anses bifallen mot bakgrund av
givna uppdrag och pågående arbete inom kommunstyrelsens förvaltningar.
Motionen föranleder därmed ingen ytterligare åtgärd.
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