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Dnr  2020/558  s—Lr

§  104 Uppdrag att göra en utredning av webbsändningarna av

kommunfullmäktiges sammanträden

INLEDNING
Demokratiberedningen beslutade den 16 april  2020, §  11, att uppdra till

kommunikationsenheten att se över möjligheten att tV-sända kommunfullmäktiges

sammanträden, som ett komplement till webbsändningarna.

Demokratiutredningen ställer sig positiva till att tv-sända kommunfullmäktiges

sammanträden utifrån ett medborgarperspektiv och för att fördjupa demokratin.

Man tillskriver kommunstyrelsen med förslag om att utreda förutsättningarna för

att komplettera webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden med tv-

sändning.

Beredning

Bilaga KS  2020/ 106/ 1, protokollsutdrag demokratiberedningen  2020-05-18, § 17

Bilaga KS  2020 /106/ 2, yttrande från kommunikationsenheten

Bilaga KS  2020/106/3, protokollsutdrag demokratiberedningen  2020-04-16, §  11

Bilaga KS 2020/ 106 /4, protokollsutdrag kommunstyrelsen  2019-04-04, §  65

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till kommunikationsenheten att utreda förutsättningarna för att

komplettera webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden med tv-

sändning.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till kommunikationsenheten att utreda förutsättningarna för att

komplettera webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden med tv—

sändning.

Utdrag

Kommunstyrelsen

JusterWIgn Utdragsbestyrkande
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Bilaga KS 2020/106/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DEMOKRATIBEREDNINGEN

& (10)

Sammanträdesdatum

2020-05-18

Dnr2020/558 —3

Redovisning av uppdrag att göra en utredning av

webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden

INLEDNING

Demokratiberedningen beslutade den 16 april  2020, § 11, att uppdra till

kommunikationsenheten att se över möjligheten att tV-sända kommunfullmäktiges

sammanträden, som ett komplement till webbsändningarna. En utredning har gjorts

av kommunikationsenheten, vilken presenterades på sammanträdet. Principiell

diskussion fördes kring bland annat kostnader för webbtv-sändningarna inklusive

krav på textning från och med september  2020, vem som bör vara ansvarig utgivare,

förslagsvis kommunchef eller kommunjurist, utgivningsbevis, teknikkrav, övriga

kommuners tv-sändningar samt vikten av att fortsättningsvis möjliggöra Radio Sala

sändningar. Demokratiberedningen ställer sig positiva till att tv—sända

kommunfullmäktiges sammanträden utifrån ett medborgarperspektiv och för att

fördjupa demokratin.

Beredning

Bilaga DB 2020 /4 /1, Yttrande angående möjligheten att tV-sända

kommunfullmäktiges sammanträde, 2020-05-14.

Kommunikatör Marco Helmisaari föredrar ärendet.

Yrkande

Carola Gunnarsson (C) yrkar,

att demokratiberedningen beslutar,

att tillskriva kommunstyrelsen med förslag om att låta utreda förutsättningarna för

att komplettera webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden med tv-

sändning.

Magnus Holm  (KD) yrkar

avslag på förslaget.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande mot Magnus Holms  (KD)

yrkande och finner att demokratiberedningen har beslutat att tillskriva

kommunstyrelsen med förslag om att låta utreda förutsättningarna för att

komplettera webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden med tv-

sändning.

Utdragsbestyrkande(51 Ur"
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§  17 forts.

BESLUT

Demokratiberedningen beslutar,

fl tillskriva kommunstyrelsen med förslag om att låta  utreda  förutsättningarna för

att komplettera webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden med tv-

sändning.

Reservation

Magnus Holm  (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Ex -ZooSZ?
Utdragsbestyrkande

alla v

x?
I



20 12—0 8-27SAMA-OQO, v 2.0,

19¢
Bilaga KS 2020/106/94.

SALA

Ink. 2020 -05- 14

Diarienr  2  02  Ö  * ,. ?.
Y'ITRANDE

p:

Se över möjligheten att tv-sända kommunfullmäktiges

sannnanhäde

ÄRENDE

Demokratiberedningen beslutade  2020-04-16

.  att webbsändningarna är viktiga att  fortsätta  med och att radiosändningen  från
Radio Sala är ett  positivt  komplement till webbsändningarna, samt

.  att uppdra till kommunikationsenheten att se över möjligheten att tv-sända

kommunfullmäktiges sammanträde.

YTTRANDE

Det finns ett flertal företag som erbjuder helhetslösningar för webbtvsändning av

Kommunfullmäktiges sammanträden.

Enligt SKLs granskning ”Information till alla  - 2017" hade 47  %  av Sveriges

kommuner webbtvsändningar av kommunfullmäktigesammanträden.

Kommunikationsenheten ser att webbtvsändning av Kommunfullmäktiges

sammanträden är ett sätt att skapa ökad tillgänglighet till den demokratiska

beslutsprocessen, vilket kan bidra till ett ökat intresse för den politiska

verksamheten på ett mer attraktivt sätt.

Förutsättningar

Förutsättningarna förklaras mer ingående senare i dokumentet.

Förutsättningarna för att kunna realisera webbtvsändning av Kommunfullmäktiges

sammanträden är:

. Att offentlig upphandling av helhetslösning för produktion av webbsändning,

lagring och support initieras.

.  Att Sala kommun registrerar live- webbsändning av kommunfullmäktiges

sammanträden samt utser och anmäler enansvarig utgivare.

.  Att Sala kommun ser över behovet av ett utgivningsbevis alternativt införskaffar

samtycken enligt dataskyddsförordningen (GDPR) om

personuppgiftsbehandling.

.  Att Kommunfullmäktige anslår medel till verksamheten för att genomföra

webbtvsändningarna. 300 000 kr/är.

. Att efterhandsversioner av webbtvsändningarna textas enligt "Lag (2018:193  7)

om tillgänglighet till digital offentlig service”.

1 (4)
2020-05-14

KOMMUN SALA KOMMUN_ YTTRANDE
Kommunstyrelsens förvaltning MARCO HELMBAARI
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FÖRUTSÄTTNINGAR  FÖR  UTFÖRANDE

Upphandling av  tjänst

Upphandling av en helhetsleverantör för webbtvsändning av Kommunfullmäktiges

sammanträden behöver initieras. Med ett upphandlingsuppdrag till

upphandlingsenheten.

Kostnader

Webbtvsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden kan genomföras under

förutsättning att Kommunfullmäktige anslår medel till verksamheten.

Ett införande av webbtvsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden medför

kostnader. En förutsättning är att Kommunfullmäktige anslår medel till

verksamheten för dessa kostnader som inte finns inom befmtlig ram.

Exempel på priser enligt bilaga 1

Utrustning per sändningstillfälle vid ettårsavtal . 12 490 kr

Tekniker under mötet (mötets längd) 590 kr/h

Redigering av material i studio, renskrivning av tidsschema för mötet, 590 kr/h  '

uppladdning av  filer  till webarkivet. (ca lh)

Streamingtjänst "play.staylive.se", inklusiva 100 Gb lagring 1 500 kr/mänad

Uppskattad kostnad för webbtvsändningarna är 300 000 kr/år.

Kostnader för textning av efterhandsversioner ärinte inräknade.

Utgivningsbevis, registrering av sändning och ansvarig utgivare

Utgivningsbevis

Sala kommun kan ansöka om utgivningsbevis hos Myndigheten för press, radio och

tv. Att ansöka om ett utgivningsbevis är dock frivilligt. Ett utgivningsbevis är giltigt i

tio år och kan sedan förnyas.

Ett utgivningsbevis innebär att en webbplats får grundlagsskydd enligt

yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagsskyddet gör att reglerna i

dataskyddsförordningen (GDPR) om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån

det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. Det gör i sin

tur att det blir tillåtet att publicera personuppgifter som till exempel namn och

adress utan att organisationen som driver webbplatsen behöver din tillåtelse.

Dataskyddsförordningen påverkar alltså inte databaser med utgivningsbevis och

massmedieföretags automatiskt skyddade databaser.

Ansökningsavgiften för utgivningsbevis är  2  000 kronor och handläggningstiden är

cirka  2  månader från det att ansökan kommit in.

Registrering av direktsända webbtvsändningar
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Webbtvsändningar som  riktas  till allmänheten och som är direktsända ska

registreras hos Myndigheten för press, radio och tv. Handläggningstiden för

registrering är cirka 4 veckor.

När webbsändning registreras måste även en ansvarig utgivare utses och anmälas

till Myndigheten för press, radio och tv. Utgivaren är juridiskt ansvarig om

yttrandefrihetsbrott, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning,

begås under sändning.

Ansvarig utgivare

En utgivare ska alltid finnas. Utgivaren ska anmälas till Myndigheten för press, radio

och tv.

Utgivaren är juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott begås, till exempel hets mot

folkgrupp, förtal eller förolämpning. Utgivaren ska ha rätt att bestämma över

innehållet så att inget sänds eller publiceras mot hans eller hennes vilja. Den som

ska fungera som utgivare ska alltså ha en praktisk möjlighet att granska det som ska

sändas eller publiceras. Även om utgivaren väljer att delegera viss granskning till

medarbetare är det alltid han/hon som ensam bär ansvaret.

Förslag är att kommunsekreteraren utses till ansvarig utgivare för

webbtvsändningarna.

Tillgänglighet

Lagen ”Lag [2018:1937) om tillgänglighet till digital  ofi‘entlig service” blir gällande

för ljud och videoupptagningar från och med 2020-09-23.

För video innebär lagen i praktiken att alla videofilmer som finns på offentliga

myndigheters webbplatser ska ha undertexter och syntolkning. Syntolkning kan ofta

ersättas med att talare inleder med att presentera sig, att eventuella

presentationsbilder beskrivs med ord, eller att ordförande ger tillräcklig muntlig

informationi ordinarie ljudspår.

Direktsändningar är helt undantagna i lagen. När inspelningar sedan publiceras som

efterhandsversioner gäller tillgänglighetsanpassning av dessa.

Förslag är att kommunsekreteraren med hjälp av tekniska verktyg utför

transkribering av efterhandsversioner av webbtvsändningarna. Tekniskt verktyg för

transkribering av behöver införskaffas. Alternativt att textning av

efterhandsversioner inkluderas i den upphandling som initieras.

Kostnader för textning av efterhandsversioner är inte inräknat i den uppskattade

kostnaden för webbtvsändningarna.

UNDERLAG

. SKLs granskning "Information till alla  2017”

.  Bilaga 1: OffertZ0200430(StreamingProduktionZ020).pdf

.  Samtal med Scen- & Nöjesproduktion AB

.  Samtal med upphandlingsenheten
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Sveriges kommuner och regioner  -  www.skr.se

Myndigheten för press, radio och tv  -  www.mprt.se

Myndigheten för digital förvaltning -  www.digg.se

Vägledning för webbutveckling -  www.webbriktlin'er.se

htt s: skr.se ekonomi'uridikstatistik 'uridik offentli hetsekretessarkiv datas
ddsforordnin en d r informationsinsatserkrin datas ddsforordnin en for

d'u nin inoms ecialomraden d rforkommunikatorer fra orochsvar ut ivnin

sbevis vidut ivnin sbevisbehovssam  cke.14951.html

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

jr
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Uppdrag att göra en utredning av webbsändningarna av

kommunfullmäktiges sammanträde

INLEDNING

Kommunstyrelsen beslutade den 4 april  2019, §  65, att uppdra till

demokratiberedningen och kommunfullmäktiges presidium att göra en utredning av

webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträde.

Webradiosändning och inspelning av kommunfullmäktiges sammanträden har

sedan flera år tillbaka utförts av Scen- & Nöjesproduktion AB. Företaget har en

tekniker på plats, som gör en ljudupptagningen som sänds via webben, både i realtid

men också med möjlighet att lyssna på varje enskilt ärende i efterhand.

Webradiosändningarna gör att man kan lyssna globalt. Sedan  2016-11-26
distribueras sändningarna via plattformen StayLive, där Sala kommun har en egen

playkanal. Totalt har 28 sändningar utförts och dessa sändningar har haft  1  086

visningar, Vilket Visar att tjänsten används aktivt. Budget och samordning ligger på

kommunikationsenheten.

Demokratiberedningen diskuterade webradiosändningarna och även

radiosändningarna och konstaterade att båda fyller sitt syfte. Vidare diskuterades

även möjlighet till att tv-sända kommunfullmäktiges sammanträde.

Beredning

Bilaga DB  2020/3/1, Ansökan från Radio Sala, 2020-01-31

Kommunstyrelsens beslut § 65, 2019-04-04

Yrkande

Carola Gunnarsson [C) yrkar,

att demokratiberedningen beslutar,

att webbsändningarna är viktiga att fortsätta med och att radiosändningen från

Radio Sala är ett positivt komplement till webbsändningarna samt

att uppdra till kommunikationsenheten se över möjligheten att tv-sånda

kommunfullmäktiges sammanträde.

BESLUT

Demokratiberedningen beslutar,

a_tt webbsändningarna är viktiga att fortsätta med och att radiosändningen från

Radio Sala är ett positivt komplement till webbsändningarna, samt

ag uppdra till kommunikationsenheten att se över möjligheten att tv-sända

kommunfullmäktiges sammanträde.

Utdrag

Kommunikationsenheten

Kommunstyrelsen
Qx  P  "Lo 011716)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2019/346

Ansökan om bidrag för radiosändning av kommunfullmäktiges

sammanträden

INLEDNING

Ansökan om bidrag för radiosändning av kommunfullmäktiges sammanträden in-

kom den  5  mars 2019 från Radio Sala.

Radio Sala ansöker om bidrag på 10 000 kr per år under perioden 2018—2020.

Beredning

Bilaga KS 2019/58/1, Ansökan om bidrag för radiosändning av kommunfullmäkti-

ges sammanträden

Ledningsutskottets beslut  2019-03-20, §  69

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att bevilja 10 000 kronor för år 2019 till Radio Sala, att tas ur eget förfogande.

Glenn Andersson (S) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag med tillägg

att uppdra till Demokratiberedningen och kommunfullmäktiges presidium att göra

en utredning av webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden.

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till Glenn Anderssons (S) tilläggsyrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja 10 000 kronor för år 2019 till Radio Sala, att tas ur eget förfogande, samt

a_tt uppdra till Demokratiberedningen och kommunfullmäktiges presidium att göra

en utredning av webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden.

l

A

l

Utdrag

Radio Sala

Ekonomikontoret,

Alan Nouri

Demokratiberedningen

Kommunfullmäktiges presidium

? Utdragsbestyrkande


