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Ärende	  132:	   Svar	  på	  medborgarförslag:	  Gör	  webbsändningarna	  från	  

kommunfullmäktige	  mer	  tillgängliga	  	  	  
 
Förslagsställaren sätter fingret på en viktig och angelägen fråga. Sändningarna av sammanträdena i 
kommunfullmäktige har inte fungerat som de ska. Men det är inte enbart livesändningsverktyget 
som fungerar dåligt. Faktum är att det varken går att få fram bild eller ljud på sändningar från 
kommunfullmäktigesammanträden som har några år på nacken.  
 
Tullingepartiet har vid ett flertal tillfällen påtalat detta för ansvariga tjänstemän. Svaret har varit att 
felet finns hos leverantören, men att kommunen ligger på leverantören för att få problemet åtgärdat. 
Detta har tydligen varit svårare att ordna än vad man ursprungligen bedömt. Vi ställer oss därför 
frågan hur mycket Botkyrka kommun har betalat för denna tjänst?  
 
Ett bra alternativ kan vara Youtubes livesändningsverktyg, precis som förslagsställaren föreslår. En 
annan möjlighet är att samarbeta med Xenter och Tumba gymnasium som har spetsutbildningar 
inom bland annat film/TV, ljud och bild. Detta skulle kunna vara till gagn för både elever och 
allmänhet.  
 
Kommunen måste i vilket fall som helst säkerställa en fungerande lösning. Ur ett 
demokratiperspektiv är det viktigt att kunna se och höra vad som sades några år tillbaka. Det är inte 
minst betydelsefullt för väljare som vill följa upp vallöften eller för politiker som vill ta reda på vad 
som sagts i tidigare debatter. Dessutom kommer intresset för den lokala politiska debatten sannolikt 
att stimuleras om invånarna får bättre insyn i den kommunala verksamheten.  
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