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Kommunstyrelsen

SALA KOMMUN

Konnnunñrllmäktiges öppna sammanträden är viktigt för förtroendet mellan

kommuninnevånarna och de folkvalda.

Att dessutom kunna välja mellan att närvara på de öppna mötena, eller att lyssna på dem via

internet eller närradion, som ltär*i Sala, ger fler innevånare en god möjlighet att följa och bli

iirlbrnterade om förhandlingarna.

Vi på Radio Sala har sänt KF‘s sammanträden Linder3 år, efter återstarten av Radio Sala. helt

på eget initiativ.

Vår systerförening i Västerås (FMiV) Litföi'precis samma tjänst åt Västerås Kommun och

debiterar' då kommunen enligt avtal 500 kr per timme.

För att fortsätta sändningarna av Sala KF behöver vi också få debitera kostnaden för denna till

Sala Kommun. Men i stället för ett timbaserat arvode föreslår vi ett fast belopp om 1.000kr

per KF-sanrmanträde.

Vi hoppas kommunstyrelsen bifaller denna begäran så att närradiosändningarraa av KF kan

fortsätta till gagn för alla våra intresserade innevånare.

Sala den 31 augusti 2017
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Kerstin Karlsson
Vice ordf. Radio Sala
Tel: 073-1829914
Email: kerstin_ni@telia.coin
Hemsida: Imp//www.1‘adi0sala.se
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YTTRANDE

Yttrande över inkommen skrivelse från Radio Sala
[Dnr 2017/1109)

Yttrande med anledning av inkommen skrivelsefrän Radio Sala med begäran om
ersättning for närradioutsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds sedan 2011 ut som
webbradioutsändningar, åtkomliga via kommunens hemsida. För tjänsten har
kommunen tecknat ett avtal med en extern, kommersiell och lokal aktör, Salascen
och nöjesproduktion.

Föreningen Radio Sala har på eget initiativ valt att i sin tur utnyttja sin anläggning
för att vidareutsända den utlagda webbradioutsändningen på den radiofrekvens
föreningen disponerar för närradioutsändningar.

Användningen av webbradioutsändningen sker utan avtal och kräver heller inte
någon särskild teknisk eller annan medverkan från kommunens eller vår externa
leverantörs sida.

Ur ett kommunikationsperspektiv kan vi bara konstatera att närradion innebär en
dubblering av antalet kanaler för utsändningarna där närradio därtill även möjliggör
lyssning för användare som saknar den internetanslutning som krävs för
webbradiolyssning.

Vilket publikt värde och därmed vad som kan vara en rimlig ersättning kan vi desto
svårare ha någon uppfattning om och väljer att inte alls bedöma. För webbradions
del finns det en teknisk möjlighet att mäta antalet lyssnare. Den tekniska
möjligheten saknas dock överhuvudtaget när det gäller radioutsändning.

Informationsenheten som är systemägare och ansvarar för webbradiotjänsten ser
sammantaget därför inga skäl att erinra mot Sala Radios återanvändning av
utsändningarna i radionätet. Ljudupptagningarna torde ses som offentliga
handlingar och som sådana vara fria för ytterligare spridning och vara värt att
uppmuntra.

Informationsenheten

Pelle johansson


