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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
20091011
Kommunfullmäktige
Lena Dafgård (Sorundanet)
Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård angående sändning av
kommunfullmäktige via webbtv
Lena Dafgård har frågat om varför det inte presenterats något förslag för sändning
av kommunfullmäktige via webbtv. Kommunstyrelsens ordförande har i samråd
med kommunfullmäktiges ordförande valt att besvara interpellationen
medföljande.
1) Vad kommer att hända med sändningarna av kommunfullmäktige från
och med september 2009, då avtalet med TVNynäs har gått ut?
Svar: 1) Avtalet med TV-Nynäs går ut den 30 november, inte 30 juni.

Avtalet med företaget som filmar och redigerar löper till den 31 december
2009.
Lars Bohman, som är den tjänsteman som hanterar de här frågorna, har bett
upphandlaren kolla den uppgiften och skall återkomma om det inte stämmer.
Det torde inte vara några problem att få TV-Nynäs att sända även
decembermötet.

2) När kommer ett prisförslag att presenteras för politikerna i Nynäshamns
kommun?
Svar: 2) Besked från Lars Bohman som är ansvarig på
kommunstyrelseförvaltningen att ta fram ett förslag för politikerna är att ett
prisförslag förhoppningsvis kan presenteras under november månad.

3) Idag är det bara en mycket begränsad del av invånarna i Nynäshamns
kommun som kan ta del av sändningarna från kommunfullmäktige, vilket är
ett demokratiskt problem. När kommer övriga kommuninvånare också att få
möjlighet att följa kommunfullmäktige hemifrån?
Svar: TV-Nynäs innehavare, Mathias Foguer, uppger att drygt 8 000 hushåll

kan se kanalen. Så att använda uttrycket "Idag är det bara en mycket
begränsad del av invånarna i Nynäshamns kommun som kan ta del av
sändningarna" känns, utifrån det beskedet, inte relevant. Dessutom finns det
möjligt att på kommunens bibliotek låna det som inspelats och sänds på TV
Nynäs kanal.
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Och av resterande hushåll, utöver de dryga 8000, har troligtvis inte 100 %
internet-uppkoppling. Så det "demokratiska problemet" är nog i dagsläget
svårt att komma från.

Min bestämda uppfattning är dock att sändning av kommunfullmäktige via
webb-tv som komplement till dagens sändningar ska möjliggöras så fort som
möjligt för att våra invånare både ska ha de bästa möjligheter att följa hur
demokratiarbetet fungerar och ska kunna följa hur deras folkvalda
representanter presterar i kommunfullmäktige.

Med vänlig hälsning
Ilija Batljan (s)
Kommunstyrelsens ordförande

