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§ 145 Medborgarförslag - Webbsända 

 kommunfullmäktiges sammanträden - svar 

Ärendebeskrivning 

I november 2017 inkom ett medborgarförslag om att kommunfullmäktiges 

sammanträden bör webbsändas. Syftet skulle bland annat vara att öka intresset för 

politiken som förs i kommunen och ge bättre insyn för kommuninvånare, men även 

kunna nå ut till en bredare publik. 

Ärendet har sedan 2017 periodvis diskuterats i olika organ. Kommunfullmäktige 

beslutade den 23 april 2019 att ge kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att 

bereda frågan. 

Kommunfullmäktiges presidium har berett frågan och konstaterar att frågan är 

relevant och är positiva till förslaget. Genom att sammanträdena skulle kunna 

webbsändas live kan fler människor få möjlighet att följa de ärenden och beslut som 

har påverkan för kommunens invånare. Insynen kan ökas genom att följa 

sammanträdena via ljud och bild i realtid. Webbsändningarna skulle även kunna 

finnas tillgängliga att ta del av i efterhand på kommunens webbplats. Webbsändning 

möjliggör även att människor utanför kommunens gränser kan följa 

sammanträdena. Ur demokratiperspektiv skulle detta vara en förbättring. 

Intentionen är därför att kommunfullmäktiges sammanträden inom en snar framtid 

ska kunna webbsändas. På vilket sätt detta ska hanteras och genomföras ska 

utredas, inklusive kostnadsberäkning. 
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§ 145 fortsättning 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunfullmäktige den 23 april 2021 § 69 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 mars 2019 § 28 

Protokoll från kommunstyrelsen den 13 mars 2019 § 50 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2019 § 5 

Protokoll från allmänna utskottet den 29 november 2018 § 267 

Protokoll från allmänna utskottet den 25 oktober 2018 § 228 

Protokoll från allmänna utskottet den 26 april 2018 § 92 

Protokoll från allmänna utskottet den 25 januari 2018 § 10 

Protokoll från kommunstyrelsen den 11 januari 2018, § 21 

Protokoll från kommunfullmäktige den 28 november 2017 § 134 

Medborgarförslag den 9 november 2017 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget som besvarat. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Administrativa chefen 
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