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§ 41 Dnr KS 2021/00235-2.8.3 

Beslut - Motion från (M) om webbsända nämndsammanträden 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Johan Henriksson (M), Caroline Högström (M) och Anna Hård af Segerstad 

(M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om webbsända nämnd-

sammanträden föreslagit att stadsledningen får i uppdrag att undersöka 

möjligheten för nämnderna att webbsända delar av sina sammanträden om så 

önskas och utifrån detta utforma ett stadsövergripande förslag på hur detta 

kan utformas. Dessutom föreslås att stadsledningen får i uppdrag att under-

söka allmänhetens möjlighet att digitalt interagera med nämnderna och 

utifrån detta utforma ett stadsövergripande förslag på hur detta kan utformas. 

Kommunfullmäktige har den 11 mars 2021 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Motionen har inte remitterats vidare. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att de 

kostnader och den administration som uppstår för att genomföra och sam-

ordna webbsändningar av nämndsammanträdena på ett rättssäkert sätt inte 

uppväger det begränsade intresset från allmänheten. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

Yrkanden 

Carin Lidman (S), Vicki Skure Eriksson (C), Elisabeth Unell (M), Anna 

Hård af Segerstad (M), Amanda Grönlund (KD), Anna Thunell (MP), Jesper 

Brandberg (L) och Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen. 
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Svar på Motion från (M) om webbsända nämndsammanträden 

Förslag till beslut  

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Johan Henriksson (M), Caroline Högström (M) och Anna Hård af Segerstad 
(M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om webbsända 
nämndsammanträden föreslagit att stadsledningen får i uppdrag att 
undersöka möjligheten för nämnderna att webbsända delar av sina 
sammanträden om så önskas och utifrån detta utforma ett stadsövergripande 
förslag på hur detta kan utformas. Dessutom föreslås att stadsledningen får i 
uppdrag att undersöka allmänhetens möjlighet att digitalt interagera med 
nämnderna och utifrån detta utforma ett stadsövergripande förslag på hur 
detta kan utformas. 

Kommunfullmäktige har den 11 mars 2021 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Motionen har inte remitterats vidare. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att de 
kostnader och den administration som uppstår för att genomföra och 
samordna webbsändningar av nämndsammanträdena på ett rättssäkert sätt 
inte uppväger det begränsade intresset från allmänheten. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

Beslutsmotivering 

Ett antal kommuner har behandlat förslag om att genomföra sändningar av 
sina nämndsammanträden. Förslagen har i de flesta fall inte genomförts och i 
de fall de gjort det har sändningarna ändå avslutats efter en tid.  

Som skäl till ovanstående uppges huvudsakligen ett bristande allmänintresse 
i förhållande till de kostnader som uppstår, men det finns även 
integritetsproblem. Fysiskt närvarande personer kan uppleva sändningen som 
begränsande så att de undviker att yttra sig eller ens närvara vid 
sammanträdet över huvud taget. Såväl ledamöter och ersättare som 
representanter för allmänheten måste också lämna ett skriftligt samtycke till 
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att de förekommer i sändningen. Utöver detta så finns även risken för att 
kränkningar eller känsliga uppgifter framförs i direktsändning. 

Det finns också tekniska aspekter som behöver hanteras vid sändning av 
nämndsammanträden. Vid en kontakt med företaget Qenter, som sköter 
sändningarna av Västerås stads kommunfullmäktigesammanträden, så 
uppger de att det är personalkrävande att ordna sändningar av 
nämndsammanträden med bra kvalitet. Det krävs tekniker på plats som både 
plockar upp och monterar ner utrustningen och sedan även styr själva 
sändningen under sammanträdet. Alternativet till att ha personal på plats är 
att en lokal riggas permanent med självstyrande kameror som styrs av 
bordsmikrofoner, men detta bedöms inte ge några bra sändningar. 

Ska sändningarna sedan läggas upp på kommunens webbsida så krävs enligt 
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service att sändningen är textad. 
Det finns verktyg som textar automatiskt men erfarenheter från 
kommunfullmäktige visar att automatgenererad textning medför en del fel. 
Det innebär att texten måste gås igenom och korrigeras manuellt innan den 
publiceras. Tidsåtgången för detta i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträden är två-tre arbetstimmar per sändningstimme. 

Inom Västerås stad så har nämnden för personer med funktionsnedsättning 
på egen hand beslutat att inleda ett pilotprojekt med att webbsända den 
öppna delen av sina sammanträden. På grund av att den berörda 
förvaltningen saknade den tekniska utrustning som krävs har dock projektet 
senarelagts och beräknas påbörjas under början av 2022. Det bör i 
sammanhanget noteras att nämndens målgrupp kan ha ett större behov av 
webbsändningar än andra nämnder, varför det kan finnas skäl för dem att 
prova att genomföra webbsändningar. 

I de fall enskilda nämnder inom Västerås stad vill starta sändningar av sina 
sammanträden i egen regi så finns det inga formella hinder för det. Men då 
den stora majoriteten av nämnderna inte planerar att införa några 
webbsändningar ser inte stadsledningskontoret något behov av att starta ett 
samordningsarbete kring webbsändningar i enlighet med vad som föreslås i 
motionen. 

Gällande motionens förslag om att undersöka möjligheten att digitalt 
interagera med nämnden så skulle en sådan funktion kräva någon form av 
moderering så att inte inlägg med kränkande innehåll eller förtal postas. En 
sådan funktion innebär också att en länk behöver göras tillgänglig för 
allmänheten och det medför att en lösning måste hittas så att endast 
kommuninvånare använder länken. Det betyder i sådana fall att någon form 
av personkontroll måste genomföras, vilket medför utmaningar gällande 
GDPR och hantering av persondata.   

Utifrån ovanstående så är stadsledningskontorets sammanvägda bedömning 
att de kostnader och den administration som uppstår för att genomföra och 
samordna webbsändningar av nämndsammanträdena på ett rättssäkert sätt 
inte uppväger det begränsade intresset från allmänheten. Det är en slutsats 
som också dragits av många andra kommuner där frågan varit aktuell. Därför 
föreslås att motionen avslås. 
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Juridisk bedömning 

Sändningar av nämndsammanträden innebär flera juridiska utmaningar för 
att de ska kunna ske på ett rättssäkert sätt. Grunderna för offentlighet vid 
nämndsammanträden regleras huvudsakligen i 6 kap. 25 § kommunallagen 
(2017:725) där huvudregeln är att nämndernas sammanträden ska hållas 
inom stängda dörrar. En nämnd får dock besluta att dess sammanträden ska 
vara offentliga, om fullmäktige har medgett det. I offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om tystnadsplikt för vissa 
uppgifter inom de kommunala verksamheterna, vilka alltid måste beaktas. 
Vidare gäller enligt dataskyddsförordningen (GDPR) bland annat att 
samtycke måste inhämtas från samtliga deltagare vid ett sammanträde om de 
ska medverka i ljud och bild, vilket innebär att närvarande från allmänheten 
får sina personuppgifter registrerade. En uppladdning av sändningarna på 
stadens webbsida efter mötet medför också att de enligt lagen (2018:1937) 
om tillgänglighet till digital offentlig service måste vara textade. De 
administrativa och tekniska lösningarna för webbsändningar måste härutöver 
stödja de rättsliga krav som finns.  

Ekonomisk bedömning 

Utifrån att motionen föreslås avslås medför ärendet inga ekonomiska 
konsekvenser. 

Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll.  

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Pia Svennerholm Moberg 

Administrativ chef 
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