
 

Motion till Kommunfullmäktige i Eslöv 

Kommunfullmäktigemöten som webb-TV via kommunens hemsida 

 

Miljöpartiet vill på olika sätt öka medborgarnas intresse för den politiska verksamheten. Detta 

sker bäst genom att politiska diskussioner och beslut äger rum i en demokratisk process som 

kännetecknas av så stor öppenhet som möjligt.  

Fullmäktige är det enda kommunpolitiska beslutsforum dit allmänheten har tillträde. Tyvärr 

lockar det inte så många besökare som vi skulle önska. Det betyder att andra vägar måste 

prövas.  

Många kommuner publicerar sina fullmäktigesammanträden direkt via någon form av 

datamedium. De vet att ökad öppenhet leder till bättre förståelse och ökat engagemang. Här 

blir fullmäktiges arbete mer transparent. Intresserade får direkt insikt i hur beslut behandlas 

och fattas.   

För Eslövs del skulle det vara mest praktiskt, mest slagkraftigt och mest ekonomiskt att 

publicera Kommunfullmäktiges sammanträden via kommunens hemsida. I samband med 

sammanträdet  bör materialet publiceras så nära realtid som möjligt.  

Se ockå bilaga. 

Miljöpartiet de Gröna yrkar  

 

ATT kommunfullmäktige beslutar finna en form för att lägga ut kommunfullmäktiges 

sammanträden som webb-TVvia kommunens hemsida. 

För Miljöpartiet de gröna  

Eslöv 11/12 2012 

 

Lennart Nielsen                                    Håkan Larsson 

  



Bilaga: Fullmäktige på hemsidan. 

Inledning 

Många kommuner i Sverige idag har videoutsändningar från KF. Det benämns oftast som 

webb-TV, eftersom det fungerar som ett tv-program som startar på datorn när man klickar på 

en länk på hemsidan. 

Med begreppet webb-TV avses här endast inspelad video/audio. Trots namnet finns idag 

ingen direktsändningsfunktion hos någon kommun, alltså streaming i realtid av video från ett 

KF-möte.  

Vad behövs för att åstadkomma webb-TV? 

Webb-TV består av hårdvara, manuell kontroll och efterbearbetning  

I hårdvaran ingår kameror, mikrofoner, audio- och videomixer samt videobandspelare. 

För att styra inspelning krävs att man ställer in och styr hårdvaran under ett KF-möte. I detta 

ingår bl.a. fokusering och panorering av kameror, ljudvolym etc. 

För att får användbar videoinspelning behövs efterredigering av ljud och bild, samt koppling 

mot webbsida och lagring av videoinspelningen. 

Webb-TV inte har någon direkt påverkan på själva KF-mötet utan ’illustrerar’ bara KF-

protokollet. 

Mervärden 

Många kommuner idag har inga mervärden i sin KF webb-TV. Även om man lagt märke till 

hur viktigt det är att publicera materialet så nära realtid som möjligt utför man bara en 

kontinuerlig inspelning och utsändning av ett KF möte (se exempelvis 

http://interasistmen.se/youtube/sds-motion-sagas-pa-ett-hysteriskt-roligt-satt/). Den som vid 

en senare tidpunkt vill hitta en viss punkt i dagorningen får spola fram och tillbaka i sin webb-

TV läsare på datorn. 

Vidare har många kommuner antagligen inte tänkt igenom tillräckligt hur tjänsten skall 

användas, eller vilka som är målgrupper för tjänsten.  

Följande övriga funktioner kan sammanfogas med en webb-TV-tjänst för KF: 

1. Redigering av material för att kunna skära ut en viss del av en inspelning och koppla 

den mot en viss punkt i KF-protokollet. 

2. Man bör kunna räkna antalet personer som har tittat på en visst webb-TV klipp för att 

kontinuerligt få en känsla för hur bra och nyttig funktionen är = kontinuerlig 

utvärdering. 

3. Man bör ha en plan för långtidslagring av webb-TV-material. 

4. Det är också bra om man till varje KF-medlem kan länka alla vederbörandes 

framträdanden i KF webb-TV. 



Målgrupper 

1. Medborgare: De kan studera en viss punkt av intresse via video-klipp.  Det kommer 

att skapa ett större engagemang och delaktighet i den politiska processen för 

medborgaren. 

2. Kommunpolitiker: De är bra att veta exakt vad  t.ex. motståndarsidan sa. Man har ju 

svart på vitt utan ”filtrering”! 

3. Media: Journalister kan snabbt följa upp och skriva om olika KF-ärenden intressanta 

för lokal- och riksmedia. Vidare kan journalister utvecklaolika sätt att använda sig av 

videomaterialet. 

4. Forskare: Om webb-TV materialet arkiveras rätt blir detta en ovärderlig källa för 

forskning om olika händelser intressanta för t.ex. en statsvetare och historiker. Inte 

minst kan saker som hur man uttrycker sig, är klädd etc ge en uppfattning om 

tidsepoken. 

5. Region/Regering: Politiker på högre nivåer kan snabbt stämma av det lokala 

perspektivet i en viss fråga som berör aktuell region eller hela landet. 

6. Ordningsmakt: Olika typer av incidenter som kan förekomma under ett KF-möte 

videofilmas och kan används som bevis vid ev. efterspel. Vidare innebär 

videoinspelningen en säkerhetsfunktion för KF-deltagarna, eftersom olika typer av 

protester eller fysiskt våld stävjas bättre om man vet att mötet är videoinspelat. 

Framtida utveckling 

Webb-TV är bara ett första steg i en process där olika typer av IT integreras i det dagliga 

arbetet i en kommun, såväl inom förvaltningarna som i det politiska arbetet. På sikt kan man 

tänka sig att man har KF-möte som en videokonferens, där deltagarna sitter hemma, samt e-

kommunalval där medborgarna använder olika Internet-terminaler för att rösta. 

IT är då inte bara ett mervärde för sig, utan skapar helt nya förutsättningar, funktioner och 

processer för att styra en kommun vilket direkt påverkar skattesatsen positivt. 

 


