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Inför webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden
Svar på medborgarförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till medborgarförslaget och ger
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen
med förslag till hur det praktiskt ska genomföras och finansieras. Därefter kan
kommunstyrelsen föreslå att fullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden
ska sändas via webbTV.
Ärendet
I ett medborgarförslag som inkom den 5 mars 2013 föreslår en kommuninvånare
att Ljungby kommun bör införa webbsändningar från sina
fullmäktigesammanträden, eftersom det är något som många andra kommuner
gör i dagsläget. Medborgaren anser att webbsändningar av sammanträdena
skulle kunna bidra till ett större intresse och engagemang hos
kommuninvånarna. Detta skulle i sin tur kunna leda till bland annat återväxt och
rekrytering av ungdomar till samtliga politiska partier i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har samtalat med ett antal kommuner runtom i
landet och skriver den 8 oktober 2013 att kommunerna har en positiv bild av
webb-tv-sändningar av kommunfullmäktige. Medborgarnas möjlighet att kunna
engagera sig i frågor som rör dem ökar. Webbsändningarna från fullmäktige
publiceras på kommunens hemsida och finns tillgängliga för medborgarna
närhelst de kan och vill titta. Dessutom läggs beslutsunderlag och andra
dokument ut på webben i samband med webbsändningen så att medborgarna
lättare kan följa med i diskussionerna under sammanträdet. Medborgarna får
även ett ansikte på politikerna, vilket kan dels öka underhållsvärdet men också
tilliten till de förtroendevalda.
Fördelar med att sända kommunfullmäktige via webb-tv är att det underlättar för
medborgarna att kunna ta del av den politiska diskussionen, skriver
kommunledningsförvaltningen. En annan fördel är att det genom
webbsändningar moderniserar kommunpolitiken på ett sätt som möjligtvis kan
göra politiken mer attraktiv för de yngre medborgarna. Detta kan i sin tur leda
till större delaktighet av unga medborgare i den kommunala politiken och dess
olika partier. En nackdel med webbsändningar är att det ligger en hel del arbete
bakom, skriver kommunledningsförvaltningen.
Kommuner i ungefär samma storlek som Ljungby har cirka 20-60 tittare per
live-sändning och runt ett tusental som tittar på sändningen i efterhand.
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Webbsändningar kan antingen skötas av ett externt företag eller genom att
kommunen köper in utrustning och står för arbetet själva. Bra utrustning kostar
mellan 40 000 och 60 000 kr.
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 8 oktober 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utreda de praktiska möjligheterna för Ljungby kommun att sända fullmäktiges
sammanträden via webb-TV.
Beredning
Den 22 oktober 2013 beslutar arbetsutskottet att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig positiv till
medborgarförslaget och att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att
återkomma till kommunstyrelsen med förslag till hur det praktiskt ska
genomföras och finansieras. Därefter kan kommunstyrelsen föreslå att
fullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden ska sändas via webbTV.
Roland Johansson (ALT), Pia Johansson (ALT), Kerstin Wiréhn (V), Kjell
Jormfeldt (MP), Gun Lindell (S), Jessica Lyckvall (M), Christer Henriksson
(KD) och Lars Solling (FP) yrkar bifall till förslaget.
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